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PRZEDMOWA.

Z ksiki, któr dajemy dzi do rk publicznoci,

czytelnicy poznaj najwaniejsz kart z dziejów my-

li socyalistycznej wród polaków przed zjawieniem

si w Polsce nowoytnego kapitalizmu. Dzieje to

prawie nieznane czytajcemu ogóowi polskiemu, bo

dotd w adnem opracowaniu ksikowem nie przed-

stawione. Staralimy si da obraz przedmiotu jak

najzupeniejszy, a dlatego z dysertacy dra Witolda

Narkiewicza - Jodki (przedoon wydziaowi filozo-

ficznemu uniwersytetu w Bernie szwajcarskim i przy-

jt przez ten wydzia d. 29 padziernika 1898 r.) po-

czylimy rozpraw przedwczenie zmarego Szymo-

na Dyksztajna (drukowan w N-rze 5, 6/7 i 8/9 ge-

newskiej „Równoci" roku 1880). Rozprawy te dwóch
autorów, przedzielone co do czasu opracowania

okresem 18 lat, chocia w niektórych ustpach po-

wtarzaj myli i fakty te same, wogóle nawzajem pod

wielu wzgldami znakomicie si uzupeniaj. Sdzimy
wic, e przez takie poczenie dwóch prac oddaje-

my usug kademu, kto chce temat ich pozna mo-

liwie dokadnie.

Wydawcy.
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WSTP.

Socyalizm, stanowicy dzi caoksztat nauki, tóma-

czcej nowoytne stosunki i okrelajcej prawa najbli-

szego ich rozwoju, doszed do dzisiejszego swego zna-

czenia bardzo powoli. Przez dugie lata, a zwaszcza od

koca XVIII, wieku szlachetni filantropi usiowali wyna-

le rodki dla zaradzenia jaskrawo rzucajcej si w oczy

ndzy ludu. W tym celu budowali rozmaite systematy,

które, wedug ich zdania, musiay ludzko wyzwoli
z wszelkiej drczcej j ndzy i zgotowa raj jeszcze na

ziemi.

Systematy te byy po wikszej czci bardzo subje-

ktywne, nie opieray si na gruntownem zbadaniu rozwoju

stosunków spoecznych, lecz na rónych dowolnych przy-

puszczeniach. Znamy je pod nazw socyalizmu uto-

pijnego. Chocia nauki socyalistów utopijnych dawno
przebrzmiay, a masy po wikszej czci o nich zapo-

mniay, to jednak dla badacza spoecznego zachoway
one warto i znaczenie. Badanie ich daje przedewszyst-

kiem odpowied na dwa pytania:

1. Jak doszed socyalizm do dzisiejszego sformuo-

wania swych teoryi ? Wikszo wybitnych socyalistów,

czynnych na polu nauki lub te pracy praktycznej, bya
w pewnym okresie swego ycia pod bezporednim lub

porednim wpywem utopistów. Wpyw ten, widoczny



dzi jeszcze w niektórych pogldach socyalistów, naley
dokadnie zbada, jeli si pragnie wogóle pozna socyalizm.

Pierwszym warunkiem takiego badania jest dokadne po-

znanie treci nauk utopijnego socyalizmu.

2. Czy powstanie rozmaitych systematów utopijnych

byo rezultatem rzeczywistej koniecznoci spoecznej, czy

te naley je uwaa za wytwór bujnej fantazyi filantro-

pów? Aby na to pytanie znale odpowied, naley pozna,

jak szeroko wród mas rozpowszechniy si systematy

utopijne. Systematy te bardzo szybko przyjmoway si
tam, gdzie panowaa ndza, jako wytwór nowoczesnych

stosunków spoecznych, i gdzie umysy podatne byy na

ich nauki, przyczem, rozumie si, gboko i gruntow-

no myli samych utopistów take wan odgrywaa
rol. W innych krajach przebrzmiay one, nie wywarszy
adnego wpywu.

Dwie zatem kwestye mamy do zbadania: tre
nauk utopijnego socyalizmu i jego rozpowszechnie-
nie si. Z tych dwu punktów widzenia pragniemy przy-

patrzy si polskim utopistom z 4-go i 5-go dziesicio-

lecia ubiegego wieku.
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Przed przystpieniem do waciwego tematu naley,

cho w kilku sowach, poda charakterystyk terenu, na

którym socyalici nasi musieli prowadzi sw prac.

Po upadku powstania z r. 1830 31 wielka liczba

polaków opucia ojczyzn. Obie izby sejmu, wielu wy-

sokich urzdników, wielu pisarzy, publicystów, uczonych,

politycznych agitatorów, wreszcie cay korpus wojska

(liczb onierzy i oficerów, którzy przy przejciu przez

granic prusk i austryack zoyli bro, podaj historycy

okrgo na 70.000) wywdrowali wówczas za granic. Wi-
ksza cz pozostaa w ssiednich pastwach, lecz wszy-

scy, wicej skompromitowani, musieli szuka wolniejszej

ziemi i poszli do Szwajcaryi, do Anglii, najwicej do

Francyi. Wkrótce na ziemi francuskiej skupiy si tysice

emigrantów, a liczba ich jeszcze wzrosa, gdy Ludwik

Filip pod naciskiem opinii publicznej wyznaczy byym
onierzom polskim pensye.

Rozumie si, wszyscy ci emigranci nie byli jedna-

kowych pogldów politycznych. Ju w czasie powstania

ujawnia si opozycya, która protestowaa przeciw opor-

tunistycznej polityce rzdu powstaczego, a potpiaa
paktowanie z nieprzyjacielem i daa polepszenia losu

chopa. Opozycya ta tembardziej bya zrozumia, e po-

wstanie zduszono, i wielu win tego przypisywao b-
dom panujcego systemu! Zaraz w pierwszych dniach po

przejciu granicy, emigracya rozpada si na dwa obozy:



z jednej strony ci, którzy przyczyn upadku powstania

widzieli w bdach rzdu i pragnli std wycign nauk
na przyszo, z drugiej strony ci, którzy si zgrupowali

dokoa czonków rzdu.

Pierwsza grupa bya zacztkiem przyszej partyi de-

mokratycznej, druga arystokratycznej.

Ten rozdzia dokona si, ma si rozumie, nie w je-

dnej chwili; trzeba byo duszego czasu, zanim jednostki

o pokrewnych pogldach zbliyy si do siebie, zorgani-

zoway i uwiadomiy sobie jasno swój program.

Pierwsza organizacya, powstaa na ziemi francuskiej,

(ju 6-go grudnia 1831 r., zatem w dwa miesice po

wziciu Warszawy) miaa jeszcze obj wszystkich emi-

grantów; nazwano j komitetem Niemojowskiego od imie-

nia jej pierwszego przewodniczcego a zarazem ostatniego

naczelnika rewolucyjnego rzdu narodowego. Komitet ten

mia by istotnie przedstawicielem tych idei, które byy
wiatem przewodniem powstania. Wkrótce jednak po-

wstaa opozycya, pod jej naporem rozwiza si komitet;

z poród przebywajcych w Paryu emigrantów wybrano

nowy, z historykiem Lelewelem na czele. Ale i ta orga-

nizacya nie dugiem cieszya si yciem. Wchodzce w jej

skad ywioy tak byy rónorodne, e nie mogy dugo

obok siebie istnie. Wkrótce powstay dwie nowe orga-

nizacye, które otwarcie zaznaczyy swoje stanowisko par-

tyjne.

Z wyszych oficerów zorganizowa si z generaem

Dwernickim na czele komitet, który zrcznymi rodkami

potrafi uzyska dla siebie uznanie wikszoci polskich

kolonii onierskich; jeneraowie, korzystajc z tego, e
emigracya skadaa si w przewanej liczbie z onierzy,

starali si ca emigracy uj w karby elaznej dyscy-

pliny wojskowej. Swoim najwyszym rzecznikiem obwo-

ali ksicia Czartoryskiego. Jemu wyrazili zupene zaufa-



nie, w jego rce zoyli ca akcy polityczn polskiej

emigracyi. A wanie Czartoryski by tym czowiekiem,

którego imi musiao wywoa jak najsilniejsz opozycy.

Byy minister za rzdów cara Aleksandra L, wbrew swej

woli wcignity w ruch powstaczy, nigdy nie wierzy

w powodzenie walki ornej, przeciwnie, zbawienie wi-

dzia jedynie w dyplomatycznej interwencyi obcych mo-

carstw i, aby j pozyska, jak najsilniej opiera si kadej

energiczniejszej walce z Rosy i kadej wewntrznej re-

formie, która by moga polaków poda w podejrzenie

demokratyzmu albo nawet jakobinizmu.

Dlatego jego imi wywoao prawdziw burz gnie-

wów. Kolonie cofny uznanie, dane komitetowi Dwernic-

kiego; komitet za wkrótce si rozwiza.

Aby ju zaatwi si z party arystokratyczn wród
emigracyi, musz doda, e od tego czasu zrezygnowaa
ona z chci organizowania mas i ca swoj uwag zwró-

cia na akcy dyplomatyczn. Korzystajc ze swych oso-

bistych stosunków, staraa si skoni dwór francuski

i angielski do akcyi przeciw Rosyi. Wiemy z historyi,

jaki skutek osigny ich starania, e spotka ich zupe-

ny zawód, a Rosya, nie zwaajc na noty z Luwru i St.

James, spokojnie burzya autonomi polskich prowincyi

i rusyfikowaa polskie instytucye.

Tak wic komitet Dwernickiego niczego nie osign.
Opozycyi, która podniosa si przeciw temu komite-

towi i dawniejszemu pod Niemojowskim, nie mona jednak

uwaa za wynik wiadomej myli demokratycznej; bya
ona jedynie wyrazem nieufnoci, któr czu ogó emigra-

cyi do ówczesnych kierowników zgniecionego powstania.

Wtedy, w dniu 16 marca 1832 r. piciu czonków
„Ogólnego zebrania polaków w Paryu" (Komitet Lele-

wela) zwrócio si do swoich kolego wz umotywowanym
wnioskiem, aby przeprowadzi reform organizacyi. Wnio-



sek bez dyskusyi odrzucono. Ale ju nastpnego dnia,

bo 17 marca 1832 r., tych piciu inicyatorów wystpio
z organizacyi, ukonstytuowali si jako „Towarzystwo

Demokratyczne" i ogosili manifest, który a do r. 1836

by oficyalnym programem demokracyi. To byy skromne

pocztki tego Towarzystwa Demokratycznego, które pó-

niej przez szesnacie lat byo tak wanym czynnikiem

politycznym w dziejach Polski i trzech mocarstw za-

borczych.

Tre programu bya nastpujca:

Polacy mog tylko wówczas liczy na pomoc Europy,

jeli przyjm ju wtedy powszechnie panujce zasady —

równo i wolno osobist, zniesienie przywilejów i do-

puszczenie ludu do korzystania z dobrobytu na równi

z innymi obywatelami. W tym celu demokraci powinni

zorganizowa si i szerzy swoje zasady wród polaków.

Naley zerwa wszelk czno ze zwolennikami prze-

ciwnych pogldów. Narodowa jedno jest tylko paszczy-

kiem, pod którym si ukrywa egoizm klas uprzywilejo-

wanych. W ten sposób dziaajc, tern samem demokraci

pracuj nad odbudowaniem Polski, gdy zapewniaj

powstaniu wspóudzia ludu — warstwy najliczniejszej

i najdzielniejszej — i zasuguj na pomoc Europy.

Pod „Europ" rozumiano wówczas naturalnie tylko

rewolucyjne i demokratyczne elementy Zachodu.

Towarzystwo Demokratyczne znalazo wkrótce li-

cznych zwolenników. Ju w 1835 r. liczyo 1200 czon-

ków. Jednak do roku 1836 nie rozwino adnej akcyi

politycznej, zdajcej do przygotowania i zorganizowania

powstania w Polsce. Aby skutecznie dziaa na zewntrz,

musiao przedewszystkiem doj do zupenej równoci

wewntrznej i zdoby sobie dominujce stanowisko w sa-

mej emigracyi. Ten ostatni cel wkrótce zosta osignity,

trudniej szo z pierwszym.

B



Przegldajc akty Towarzystwa Demokratycznego,

znajdujemy w pierwszych latach prawdziwy chaos naj-

rónorodniejszych zapatrywa.*) Wemy kilka tylko przy-

kadów:
Najsprzeczniejsze istniay zapatrywania, w jaki spo-

sób ma by Polska odbudowan. Jedni twierdzili, e sta

si to moe tylko przez zwycisk midzynarodow
rewolucy demokratyczn (pogld ten znajdujemy nawet

w pierwszym manifecie); inni chcieli polega tylko na

wasnych siach. Upadek ruchów republikaskich we
Francyi w latach 1832 i 1834 i ten spokój pozorny,

który na duszy czas zawadn Europ, powoli przeko-

nay naszych demokratów, e przedewszystkiem na wasne
siy powinni liczy. Ale, zanim to si stao, widzimy

czonków Towarzystwa Demokratycznego, biorcych udzia

we wszystkich rewolucyjnych ruchach Europy.**)

Waniejsz jest dla nas kwestya, jak zapatrywano

si na polepszenie losu ludu. Wikszo daa tylko

zniesienia paszczyzny, istniejcej jeszcze w wikszoci

*) Badania te uatwia dobry zwyczaj Towarzystwa De-

mokratycznego, które dawao czonkom do roztrzsania po-

szczególne kwestye polityczne i spoeczne. Wyniki, zaopatrzone

w opini przewodniczcego, litografowano i rozsyano do sekcyi

i poszczególnych czonków.
**) Kiedy w jesieni 1832 r. rozniosa si wród czonków

Towarzystwa Demokratycznego wie, e w Niemczech przy-

gotowuje si powstanie ludowe na rok 1833, wielu polaków
gotowao si do wzicia w mem udziau. Od wtajemniczonych
odebrano nawet w Avignonie uroczyst przysig. (Okólnik

Tow. Dem. z 16 maja 1833 r.) Jednak ruchawka frankfurcka

tak prdko zostaa zduszon, e polacy nie mieli nawet czasu

przyj powstacom z pomoc.
W wyprawie do Sabaudyi w r. 1834 polacy stanowili

wikszo. W spisie imiennym polaków, uwizionych po rozbiciu

wyprawy, znajdujemy 151 nazwisk. (Zbiór pamitników i urz-
dowych róde o polskiej emigracyi, cz. I. Nr. 37).
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prowincyi, i oddania chopu na wasno tej czstki ziemi,

któr uprawia, a i tu nie byo zgody, czy wasno ta

ma mu popa bezpatnie, czy te waciciele wielcy

maj wzamian za to otrzyma odszkodowanie. Niektórzy

jednak szli dalej. Mówili: chociaby nawet oddano chopu
cz ziemi narodowej, to przecie w rku wielkich wa-
cicieli pozostanie do, aby im zabezpieczy przewaajcy
wpyw w kraju. Có by si stao z wielk ide równoci,
gdyby jeden skazany by na ycie pene cigych trosk,

a drugi posiada zupen przewag ekonomiczn? Widzieli

jedyne wyjcie w cakowitem zniesieniu prywatnej wa-
snoci ziemi, bronic zasady, która „prawo posiadania

ziemi i kadej innej wasnoci pracy tylko przyznaje".

Tu ju widzimy pocztki socyalizmu. Lecz nie zapo-

minajmy, e ci emigranci przebywali w Anglii i Francyi,

gdzie czartyzm i idee Fourier'a, St. Simon 'a oraz orga-

ganizacye, owiane duchem Babeufa, szeroko si rozpo-

stary. Z organizacyami temi polacy byli w bardzo ci-

sych stosunkach, wic idee utopijnego socyalizmu, ko-

munizmu i czartyzmu musiay na nich wpyw wywrze.
Jak szeroko ten nieuwiadomiony jeszcze socyalizm obej-

mowa umysy czonków Towarzystwa Demokratycznego
w pierwszych latach jego istnienia, wiadczy fakt, e ju
w pierwszym manifecie spotykamy zdanie „o ziemi i jej

owocach, które nale do wszystkich".*)

Byoby jednak wielkim bdem wyciganie std
wniosku, e Towarzystwo Demokratyczne hodowao so-

cyalizmowi. Zdania takie, jak powysze, a równie i wiele

*) Un petit nombre d'hommes privilegies par 1'ancien

prejuge et l'ancien abus a 1'usurpation, usant exclusivement
des fruits du territoire, qui devrait appartenir a tous. (Societe

Democratiue Polonaise, acte de fondation. Paris, imprimerie
de A. Pinard, 1832 p. 25).
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innych, spotykanych w artykuach i okólnikach Towa-

rzystwa Demokratycznego, wiadcz tylko, e w onie

samego Towarzystwa, w umysach poszczególnych czon-

ków dokonywa si proces, przy którym najrónorodniej-

sze pogldy stay ze sob w jaskrawej sprzecznoci. Aby
poda jeden przykad, to ju 12 wrzenia 1832 r. w ma-

nifecie „do obywateli onierzy" pisano, e „chop musi

otrzyma na wasno t czstk gruntu, któr uprawia",*)

co przecie jest wprost przeciwne zasadzie socyalizmu

o zniesieniu wasnoci prywatnej.

Sprzecznoci tych wówczas wprost niedostrzegano.

Dopiero póniej powstaje walka midzy uwiadomionymi
zwolennikami socyalizmu a jego nieprzyjaciómi, która,

jak zobaczymy, skoczya si potpieniem pierwszych

i wystpieniem ich z Towarzystwa Demokratycznego.

Lecz ju ta pocztkowa niejasno idei i przenikanie nie-

których myli socyalistycznych musia}- utorowa drog
zdecydowanemu socyalizmowi. Socyalizm te wkrótce

si zjawia.

*) Obszar paski rozpada si wówczas w Polsce na dwie
czci. Jedna pozostawion bya chopu na wasne utrzymanie,

na drugiej odrabia musia paszczyzn. Pierwsza cz bya
równie wasnoci pana, który móg j samowolnie zmniej-

szy. Demokraci dali oddania tej pierwszej czci chopu
na wasno i zniesienia paszczyzny.
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II.

W angielskiem miasteczku Portsmouth ya z po-

cztkiem 1832 r. szczególniejsza grupa polskich emi-

grantów; nie byli to oficerowie, ani wysocy urzdnicy,

ani szlachta, stanowicy wikszo emigracyi we Francyi,

lecz rzeczywici proletaryusze, onierze, pochodzcy
z chopów. D. 14 lutego 1832 r. przybyli oni w liczbie

212 do Anglii z pruskiej twierdzy Grudzia, gdzie

ich rzd pruski przez jaki czas trzyma w wizieniu.*)

Ju w skutek swego pochodzenia, urodzeni nieprzy-

jaciele monych, rozgoryczeni na swoich przywódców, nie

majcych pojcia o prowadzeniu wojny, a nawet dopu-

*) Wielu z polskich onierzy, którzy przeszli granic
prusk, poszo natychmiast dalej na zachód i osiedlio si
w Saksonii lub Francyi. Rzd pruski nie sprzeciwia si po-

cztkowo ich przejciu, lecz póniej zmusza pozostaych]do po-

wrotu do Rosyi i przyjcia tz. amnestyi cara Mikoaja. Wpra-
wdzie odnone rozporzdzenie wzbraniao uywania rodków
gwatownych, lecz w rzeczywistoci opornych bito kijami,

a oddziay kawaleryi zmuszay ich do przejcia granicy. Tu
ju oczekiway na nich oddziay kozaków z przygotowanymi
kijami i rózgami (Dziennik emigracyi, wyda M. Podczaszyski
cz. L, N. 9. p. 1, 8 i cz. II., N. 5 p. 7). Pojedyncze oddziay,
jak np. sawny czwarty puk piechoty, stanowczo si opary
powrotowi do Rosyi. Internowano ich w Tczewie, Elblgu,
Grudziu i t. d. i starano si zem obchodzeniem si zmusi
do ulegoci. Najwicej wycierpie musieli zamknici w Gru-

dziu, nazwa tej twierdzy dugo na emigracyi równoznaczn
bya z piekem. Po dugiem wahaniu si rzd pruski ustpi
i pozwoli polakom uda si na zachód Europy.
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szczajcych si wyranej zdrady w walce przeciw Rosyi,

zahartowani cierpieniami, przebytemi w Prusiech, w swej

nienawici przeciw wszystkiemu, co nazywao si rzdem,
stanowili oni doskonay grunt dla idei socyalistycznych.

Potrzebnego pokarmu duchowego dostarczaa im inna

grupa, liczca zaledwie szeciu ludzi, ale zoona z je-

dnostek wyksztaconych, mianowicie kolonia z St. Helier,

miejscowoci na wyspie Jersey. Z tych dwu czynników

powstaa pierwsza polska socyalistyczna organizacya.

Kiedy we Francyi powstao Towarzystwo Demokra-

tyczne, przystpiy do obie te grupy i utworzyy jego

sekcye. onierze z Portsmouth przesali wkrótce cen-

tralnej sekcyi Towarzystwa Demokratycznego (tak po-

cztkowo nazywaa si najwysza wadza organizacyi,

póniej zmieniono nazw na „Centralizacya") swoje „wy-

znanie wiary", w którem wystpili w obronie uciemi-

onego ludu; w okólniku sekcyi centralnej z 25 grudnia

1834 r. spotkao ich za to uznanie. Lecz wkrótce powstaj
niesnaski midzy obu grupami a sekcy centraln, wzgl-
dnie caem Towarzystwem Demokratycznem. Ju w okól-

niku z 12 grudnia 1834 r. uala si sekcya centralna

przed ogóem czonków na „anarchistyczne" tendencye

sekcyi St. Helier, która nie chce uzna sekcyi centralnej.

Na tej podstawie 18 marca 1835 r. wykluczono 11 czon-

ków (z caej liczby 14) sekcyi St. Helier z listy czonków
Towarzystwa Demokratycznego. e pomimo tego cieszyli

si oni w szeregach demokracyi pewn sympaty, o tern

wiadczy fakt, i przy wyborach Centralizacyi, które

wkrótce potem odbyy si, najwybitniejszy z nich, Sta-

nisaw Worcell, chocia ju nie by czonkiem Towarzy-

stwa, otrzyma 25 gosów (na 747 gosujcych*).

*) Wykluczeni czonkowie ogosili 11 sierpnia 1835 r.

„odezw do Towarzystwa Demokratycznego", w której rozwi
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Stosunki midzy sekcy z Portsmouth a sekcy
centraln byy z pocztku bardzo serdeczne. W caem
Towarzystwie zbierano skadki na wsparcie dla gód cier-

picych onierzy. Starano si uchroni ich przed agen-

tami ksicia Czartoryskiego, gowy konserwatywnej partyi,

gdy Czartoryski, przekonawszy si o niemoliwoci stwo-

rzenia jednej organizacyi, obejmujcej ca emigracy
a podlegajcej jego wadzy, ca si stara si ubiera

ludzi w uniformy i wysya ich na pole walki do Portu-

galii, Algieru, Egiptu. Sekcy za z Portsmouth wysyaa
do sekcyi centralnej podniose adresy z wyrazami gorcej

sympatyi dla sprawy demokracyi. Póniej rozpocz si
spór. Powód by ten sam, co z sekcy z St. Helier.

Sekcy z Portsmouth nie chce znosi w Towarzy-

stwie adnych trwale ustanowionych wadz i wzywa
czonków Towarzystwa, aby bez wzgldu na zdanie ja-

kiegokolwiek komitetu centralnego samodzielnie szukali

nowych rodków i dróg do wywoania rewolucyi. Osta-

tecznie w pimie z 25 maja 1835 r. wypowiada si
otwarcie za zniesieniem wasnoci prywatnej. Odnony
ustp brzmi:

„Kady czowiek przynosi ze sob na wiat prawo

do ycia, prawo do istnienia, wic prawo do ycia jest

prawem natury. A teraz spytajmy si, czy prawo wa-
snoci jest prawem natury, czy te wypywem urzdze
spoecznych? Natura jest macoch wasnoci, gdy w na-

turze niema adnej wasnoci. Uwicone wiekowym ra-

bunkiem i mordem, prawo wasnoci sprzeciwia si prawu

do ycia, wypywajcemu wprost z samej natury. Zabija

ono prawo do ycia, wic musimy je obali, zniszczy,

jaja myl, „e wspólna wasno spoeczna musi zastpi
wasno indywidualn". Odezw t podpisali wszyscy 11

czonków.
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jeli nie chcemy i przeciw naturze. Uznajc równe

prawo wszystkich do ycia, ju przez to samo odrzucamy

monstrualne prawo wasnoci prywatnej. Jak prawo do

ycia, tak te i prawo wasnoci jest dobrem wspólnem.

To s niezaprzeczone, niewzruszone, wieczne prawdy,

z któremi nie mona wchodzi w adne kompromisy.

(Sekcya Grudzizka Towarzystwa Demokratycznego do

wszystkich tego czonków. Portsmouth 25 maja 1835 r.)
u

.

Pismo to podpisao 123 czonków sekcyi.

Teraz wywizuje si walka. Najprzód na pismo

z Portsmouth odpowiedziaa sekcya centralna, przytaczajc

je dosownie w swym okólniku z 15 lipca 1835 r.

W odpowiedzi swojej potpia zasad wspólnej wasno-

ci, zwracajc uwag czonków Towarzystwa na skutki,

jakie z tego wynikn mog, jeli ich party podejrzywa

bd o „anarchizm, teroryzm i wszystko to, co std zo-

liwo nieprzyjació wysnu potrafi". Równoczenie

wzywaa sekcye i wszystkich czonków Towarzystwa do

wypowiedzenia si w kwestyi zniesienia prywatnej wa-
snoci, aby w ten sposób wyjani pogld wikszoci.

Odpowiedzi rycho nadeszy; ogoszono je w okól-

niku z 12 wrzenia 1835 r. Jest ich 11, a litografowana

ich odbitka obejmuje 27 stron. Bya to pierwsza dysku-

sya Towarzystwa Demokratycznego w kwestyi wasnoci
i dla tego zasuguje na blisze w niej rozejrzenie si.

Odrazu jednak zaznaczamy, e wszystkie odpowiedzi

odrzuciy doktryn sekcyi z Portsmouth.

W uzasadnieniu nie dawano przewanie adnych
argumentów, ograniczano si jedynie do potpienia dok-

tryny i na tern koniec. Rónice w poszczególnych odpo-

wiedziach polegay gównie na stopniu ostroci, z jak
wystpiono przeciw sekcyi w Portsmouth. Jedynie sekcya

z Vimoutiers poddaa t doktryn pobienej krytyce.

Argumentowaa w sposób nastpujcy:
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a) Sekcya w Portsmouth skada si z rewolucyoni-

stów; dy, jak wszyscy polscy demokraci, do zrzucenia

obcego jarzma z ziemi polskiej. Dlatego powinna bya
postawi sobie pytanie, czy atwiej lud porwa do walki

z najezdcami przyrzeczeniem, e stan si wacicielami,

czy te nadziej socyalistycznej wasnoci wspólnej. Za-

stanawiajc si nad tern, musieliby doj do przekona-

nia, e lud nie zna doktryny socyalistycznej, nie potrafi

ni si zapali, gdy tymczasem dla zdobycia wasnego
kawaka ziemi ofiaruje wszystko.

b) Ziemia w kadym wypadku musi by uprawian.

Jeli pozostawimy obowizek pracy wolnej woli jednostki,

pilny si bdzie mczy a leniwy wypoczywa. A jeli

wprowadzimy przymus, dojdziemy do tyranii, wobec

której niczem by bya tyrania cara Mikoaja.

c) Jak w praktyce ma by zorganizowana wspólna wa-
sno? Co stanie si z handlem, co z wychowaniem w pa-
stwie przyszoci? Co bdzie z fabrykami i przemysem?

d) Sekcya z Portsmouth postpuje tak, jak owi re-

wolu' ici, którzy dla tego sprzeciwiaj si wywa-
szczeniu wielkich wacicieli na korzy chopa, e jeszcze

nie dokonano katastralnych pomiarów caej ziemi pol-

skiej, i jedni chopi dostaliby za duo, drudzy za mao,
Aby nie dopuci do tej drobnej niesprawiedliwoci, go-

dz si na daleko wiksz, przedewszystkiem na znoszenie

obcego jarzma, i wtedy dopiero pragn chwyci za bro
gdy ju wszystko bdzie przygotowane do przeprowa-

dzenia ich planów. W ten sposób postpuje i sekcya

z Portsmouth: nie chce chopskiej prywatnej wasnoci
bo z czasem doszoby znowu do koncentracyi ziemi

w maej iloci rk i do wyzysku chopa; pragnie czeka,

a wszystko bdzie dojrzaem do rewolucyi socyalnej,

My przeciwnie, chcemy mie co pewnego w rku ju
teraz, a nie w mglistej przyszoci.
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Nic nowego pod socem ! powie kady, czytajc to.

Rzeczywicie, dzi jeszcze cigle te same argumenty wy-

suwaj przeciw socyalizmowi. Musimy na to zwróci

uwag, e argumentów pod a) i d), odnoszcych si

specyalnie do polskich stosunków, jeszcze dzisiaj w Pol-

sce uywa partya demokratów, jako rodka walki prze-

ciw socyalizmowi.

Sekcya w Portsmouth nie pozostaa dun w od-

powiedzi. Brzmiaa ona : *)

Widzimy w dziejach ludzkoci, e wasno nieje-

dnokrotnie bya naruszan, np. przez zniesienie niewol-

nictwa, przywilejów feudalnych itd. Rewolucya francuska

skadaa si z caego szeregu zamachów na wasno.
Jeli zwrócimy wzrok na Polsk, widzimy, e ani koza-

ków, którzy znieli prywatn wasno szlachty i sami

nie uznawali wasnoci ziemi, ani chopów, w czasie wy-

praw napoleoskich pustoszcych ziemie nietylko rosyan,

ale i polskiej szlachty, nie moemy uwaa za fanaty-

cznych zwolenników wasnoci. Pod indywidualn wasno-

ci rozumiemy nie dobra zarobione (dosownie: „wasn
prac zdobyte"), które kademu chcemy zagwarantowa,

lecz dobra dziedziczne. Jeli si szlachcie zabiera cz
wasnoci, aby da chopu na jego indywidualn wasno,
to zupenie tak samo narusza si zasad wasnoci jak

przez to, czego my damy, to jest przez zupene jej

zniesienie, wic i w tym wypadku zasugiwaoby si na

miano utopisty. Na pytanie, jak chcemy zorganizowa

wasno, odpowiadamy sowami Cromwella: „Wiem, czego

nie chc, ale czego chc, tego jeszcze nie wiem." Przejd-

my teraz do poszczególnych punktów

:

a) Zarzucacie nam, e naszemi teoryami nie zdoa-

my pozyska chopa dla sprawy rewolucyi. Przedstawmy

*) Odpowied, pisana 10 grudnia 1835 r.
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sobie, e szlachta wzywa chopów do wspólnej walki

z obcem jarzmem, e obiecuje im kawaek gruntu, który,

rozumie si, sama wydzieli, i e z drugiej strony stajemy

my z naszym programem, który jedynymi wacicielami

ziemi chce uczyni ojczyzn i gmin. Z pewnoci lud

stanie po naszej stronie, jeli tylko potrafimy rozumnie

do niego przemówi i zyska jego zaufanie. Co si tyczy

sposobu przemawiania, to my z pewnoci najlepiej to

potrafimy, gdy sami jestemy chopami — a co do zau-

fania, to przebieg powstania z r. 1830 nie móg go obu-

dzi u chopa dla szlachty.

b) Czy ziemia bdzie wydajniejsza, jeli kady na

przecig ycia otrzyma równy w niej udzia wraz z od-

powiedni iloci byda, budynkami i caem urzdzeniem

gospodarczem
;
jeli starcowi gmina przyjdzie z pomoc;

jeli pracowito uwaan bdzie za cnot obywatelsk,

a wraz ze znikniciem klas niepracujcych, zniknie dzi-

siejszy wstyd pracy; jeli ziemia, do uprawy przezna-

czona, wolna bdzie od wszelkich ciarów, a banki ziem-

skie kademu suy bd pomoc
;
jeli ogólne wykszta-

cenie uszlachetni umysy i serca pracujcych
;
jeli znikn

przeszkody, pitrzce si przed nami a stworzone zachan-

noci bogaczy, którzy nietylko wszystko w swem rku
skupili, lecz jeszcze akomie patrz na dobro ssiada

;

jeli cudze kaprysy chci do pracy osabia nie bd;
jeli dzieci ubogiego czowieka nie bd upadlane gnun
sub lokajsk, ani te uywane za narzdzia do zaspa-

kajania niecnych chuci, jeli wszystko to si stanie, to

moecie by pewni, e ziemia bogatsze wydawa bdzie

owoce, ni dotychczas, (p. 27) Obawa despotyzmu rz-

dowego niczem nie jest uzasadniona, gdy: po pierwsze,

ju samimy o tern myleli, by wadz rozdzielania grun-

tów odda miejscowym wadzom samorzdnym
;
powtóre

czy my zawsze obawia si mamy rzdu? nawet wów-
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czas, gdy to bdzie rzd wybrany przez lud i z poród ludu,

stojcy pod cig kontrol ludu, przed ludem odpowie-

dzialny, nie majcy adnych interesów sprzecznych z in-

teresami ludu, zoony z ludzi wyrosych pod wpywem
tych samych instytucyi a co waniejsza z ludzi, których

egoizmu nie obudziy ani specyalne korzyci materyalne,

ani indywidualizm, ani chciwo?
c) Na pytanie, jak bdzie zorganizowane przysze

spoeczestwo, dzi nie moemy da stanowczej odpo-

wiedzi ; okae si to wówczas dopiero, gdy lud zwyciy.
My pragniemy tylko, by wasno staa si dobrem spo-

ecznoci wszystkich obywateli, i by dopiero ta spoe-

czno za porednictwem rzdu lub gminy daa kademu
potrzebne wychowanie, ziemi, rodki do pracy, warsztaty,

biura i t. p., przyczem przyjd im z pomoc banki na-

rodowe i wytworz si stowarzyszenia.

d) Na ostatni zarzut nie odpowiadamy, gdy mona
go rzuci kademu rewolucyonicie, nawet wam, którzy

przecie wolicie woln Polsk z chopem uwaszczonym,
ni z obecnie istniejc gospodark wielkiej wasnoci.
Co si tyczy wreszcie gwatownych rodków, przez nas

propagowanych, s one konieczne, gdy adne inne do

celu nas nie doprowadz.

Gdy ogoszono wynik dyskusyi w Towarzystwie De-

mokratycznem, sekcya Portsmouth wystpia z organiza-

cyi i w dniu 30 padziernika 1835 r. opublikowaa mani-

fest, zatytuowany: „Manifest Ludu Polskiego,
gmina Grudzi."*) Manifestem tym zerwano osta-

tnie nici, czce jeszcze socyalistów z demokratami. Roz-

poczyna si nowy okres, okres samodzielnego dziaania.

*) Nazw „Gmina Grudzi" przybraa sekcya z Ports-

mouth na pamitk cierpie przebytych w Grudziu. „Lud
Polski" bya to nazwa caej organizacyi, do której przyczyy
si póniej inne gminy.
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III.

Przypatrzmy si teraz bliej naukom „Ludu Polskie-

go*'. Przedewszystkiem spotykamy manifest z 30 padzier-

pada 1835 r. Niestety, tre pisma zawodzi nadzieje,

obudzone tytuem. Nie jest to streszczenie nowej nauki,

lecz tylko zwyka odezwa do czonków Towarzystwa De-

mokratycznego, dla nich tylko zrozumiaa i cakiem przy-

stosowana do potrzeb dnia.

Rozpoczyna si opisem przeszoci czonków „Ludu

Polskiego". Chopscy synowie, z przeraeniem patrzyli,

jak szlachta spychaa rewolucy z jej drogi naturalnej;

widzieli t szlacht, jak po zduszeniu powstania wracaa

do swoich dóbr albo w bogatych mundurach paradowaa

na emigracyi, podczas gdy oni poszli do „pieka" gru-

dzizkiego, okuci w kajdany przez dwa lata musieli

znosi mczarnie cikiego wizienia. Na emigracyi przy-

czyli si do Towarzystwa Demokratycznego z wiar,

e przygotuje ono rewolucy polsk, e rozwinie czynn
dziaalno dla ulenia doli swego ludu. Spotkao ich

rozczarowanie. Towarzystwo Demokratyczne chce wpraw-

dzie rzuci ludowi szmat ziemi, lecz nie myli wcale

o tern, jak usun wyzysk ludu ze strony bogatych, prze-

ciwnie, zamiast dotychczasowej, chce stworzy arystokra-

cy pienin. Sekcye Towarzystwa Demokratycznego

i ich wadza naczelna odrzuciy zasad „porównania kon-

dycyi socyalnych".
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Niema w niem miejsca dla ludu. Lud nie chce ja-

muny, da swego prawa. W tern daniu opiera si na

religii chrzeciaskiej, jednakowej dla wszystkich chrze-

cian. „Symbol powszechnej równoci, zwiastowany przez

Jezusa Chrystusa, musi prowadzi do braterstwa. I dla-

tego dotd nie bdzie postpu, dopóki najwysze proro-

ctwo, ostatnie sowo braterstwa, przedewszystkiem poró-
wnanie kondycyi socyalnych nie zostanie

wcielonem w ycie. Dopóki tej zasady sobie nie uwia-

domimy, na nic wszystkie nasze usiowania — z koci

dawnych tyranów powstaj nowi. Tu dwie tylko drogi

do wyjcia : albo przyjmiemy powysz zasad, uznamy

j jako najwyszy cel ludzkiej spoecznoci, wszystkie

nasze czynnoci dostosujemy do tego celu a jedynie i wy-

cznie w jego osigniciu widzie bdziemy kres reform

potrzebnych dla naszej ojczyzny; albo przej musimy
do partyi arystokratów, pogodzi si z ksiciem Adamem
(Czartoryskim) i rzuci si do stóp cara. Moskiewska

niewola, Sybir albo Algier; mordercy ludu, moe mci-
ciele nocy z 15 sierpnia (1831 r., gdy lud Warszawy wy-
wiesza pewn ilo zdrajców), albo sekcye Towarzystwa

Demokratycznego, speniajce rol cenzorów; korni su-

dzy panów, szlachty lub worów pieninych — wszystko

to jedno. Wierzcie nam. obywatele, wszystko to wie
si w jeden acuch, to wszystko godzi na ycie ludu.

Wolno nie znosi poowicznoci. Niewola albo zupena
równo, Mikoaj albo oddanie ludowi wszystkich praw —

teraz moecie wybiera..." (Przyjte na posiedzeniu dnia

30 padziernika 1835 r. w koszarach polskich onierzy
w Portsea, Portsmouth. Nastpuje 147 podpisów). „Wy-
stpujemy w obronie prawdziwych interesów ludu i na-

leymy do ludu. Tylko ci, którzy wyrzekaj si przywi-

lejów klasy, stanu i majtku, znajd miejsce w naszych

szeregach. Tak postpowa jest obowizkiem emigracyi,
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aby zmy zbrodnie przodków. A jeli tego nie czyni,

to my sami znajdziemy do potrzebnych si."

Manifest ten podpisao 141 czonków „gminy Gru-

dzi" i nastpujcych szeciu emigrantów, przebywa-

jcych w St. Helier: Seweryn Dziewicki, Aleksander

Gronkowski, Tadeusz Krpowiecki, Roch Rupniewski,

Reces Wtróbka, Stanisaw Worcell.

Ponadto kady czonek „Ludu Polskiego" musia pod-

pisa nastpujc deklaracy:

„My, niej podpisani, zrzekamy si na zawsze uy-
wania wszelkich korzyci spoecznych, nieopartych na

prawach, sucych caemu ludowi polskiemu. Obowizu-
jemy si jako czstka ludu, zorganizowanego w jednej

gminie, pracowa nad przywróceniem mu wszystkich

praw, z których korzystanie stanowi rzeczywiste wszech-

wadztwo ludu, i niszczy to wszystko, cokolwiek by dyo
doprzeszkodzeniaporównaniukondycyisocyalnych, obalajc

stan dzisiejszy spoecznoci, który pozwala jednemu czo-

wiekowi wyzyskiwa drugiego. Dla tych celów oddajemy

c ae jestestwo nasze z powiceniem, które Chrystus ob-

wieci jako podstaw wyzwolenia ludzkoci, a które

uznajemy za warunek i przysz podstaw spoeczestwa."

Porównujc oba te pisma z przytoczon wyej ode-

zw z 25 maja albo z odpowiedzi, dan sekcyi Vimou-

tiers, widzimy, pomijajc panujcy tu mistycyzm, znaczn
rónic. W obu wypadkach postawiono danie zniesie-

nia prywatnej wasnoci; w pierwszym jednak punktem wyj-

cia jest prawo do ycia, przyrodzone wszystkim ludziom,

a przez prywatn wasno ograniczone i niszczone; w dru-

gim przeciwnie — punktem wyjcia jest nauka Chrystusa,

goszca równo i braterstwo jako podstaw ycia spo-

ecznoci ludzkiej i std potpiajca wszystko, co sprze-

ciwia si tym dwom zasadom, a wic i wasno pry-

watn.
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Obie te teorye nastpnie rozwijano dalej. Kto by
ich przedstawicielem, nie moemy z pewnoci powie-

dzie, gdy nie mamy przed sob historyi wewntrznego
ycia „Ludu Polskiego" ; nie wiemy nawet, kto by au-

torem wikszej czci pism, pozostawionych nam przez

t organizacy. Co do niektórych odezw i broszur — au-

torowie s nam znani. A porównujc te prace z innymi

utworami, nie podpisanymi przez autorów, oraz uwzgl-

dniajc sdy wspóczesnych o poszczególnych czonkach

„Ludu Polskiego", moemy z niejak pewnoci twier-

dzi, e pierwszy kierunek przedstawia gównie Stani-

saw Worcell, drugi za Zenon Switosawski.

Worcell by, jak na owe czasy, przesiknite mg
romantyzmu, umysem bardzo jasnym. Na wskro rewo-

lucyonista, chocia hrabia i arystokrata z urodzenia, ca
gwatown natur swoj odda si najprzód naukom,

a potem propagandzie socyalizmu z wiar, e zrewolu-

cyonizuje ca polsk emigracy, która nastpnie, jak po-

tok lawy, rozleje si po caej ziemi polskiej. Studyowa
pilnie rewolucy francusk, czego liczne lady widzimy

w jego pismach, i by gorcym wielbicielem starego spi-

skowca i Babeufisty Buonarotti'ego. Ciekaw pod tym

wzgldem jest jego mowa, wygoszona podczas uroczy-

stoci dla uczczenia pamici zmarego Buonarotti'ego na

wyspie Jersey w dniu 2 padziernika 1837 r. Mówi
tam, ze Buonarotti „szczególniej Polsk ukocha; uwaa
j za siostr swojej kochanej Francyi w powiceniu si
dla szczcia ludzkoci ; oczyma ojca czuwa nad polsk

emigracy, wspóczu ze wszystkiemi jej deniami...

Wród emigracyi byo wybrane kóko, które Buona-

rotti przedewszystkiem umiowa. Nie mylcie jednak,

obywatele, e bya to oligarchia inteligencyi polskiej,

któr on tak kocha... Nie, to byli onierze z Portsmouth,

jedyni rzecznicy ciemionych mas polskich, to bya gmina
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Gnidzi. Dlaczego nie mam wam ukaza wzruszajcych

objawów troskliwoci ojcowskiej, któr on j otacza?"

W innem miejscu mówi: „Buonarotti by pierwszym, który

zasad zrównania stanów w spoeczestwie w pimie ogo-

si. Gmina Grudzi bya pierwsz, która j publicznie

przyja."

Prócz wpywu rewoluyi francuskiej a w szczegól-

noci Rousseau'a i Babeuf a, widoczne s w pismach jego

jak i wogóle w caej nauce „Ludu Polskiego" lady
St. Simonizmu. Do tego jeszcze powrócimy.

Nadzieje, pokadane przez Worcella w rewolucyjnym

wpywie socyalizmu w Polsce, nie speniy si. Dlatego,

chocia zawsze pozosta wierny swoim przekonaniom,

wkrótce opuci organizacy „Ludu Polskiego" i przy-

stpi do demokratów (nasamprzód do „Zjednoczenia",

potem po r. 1848 do Towarzystwa Demokratycznego),

gdzie te do swojej mierci (w 1857 r.) najwybitniejsz

odgrywa rol.

Switosawski by mistykiem. Szuka socyalizmu

i znalaz go w ewangelii. Dlatego wszystkie jego po-

gldy owiane s duchem mistyczno-religijnym. Pozosta

wierny swoim przekonaniom, które z czasem przetwo-

rzyy si w zupeny systemat religijny, a do mierci.

Gdy po roku 1840 wiksza cz inteligencyi opucia
„Lud Polski", uzyska on tam nieograniczony wpyw,
pchn organizacy na fale mistycyzmu i w wysokim
stopniu przyczyni si do przetworzenia jej w sekt.

Wielk zasug zdoby sobie tern, e zebra wiksz
cz pism „Ludu Polskiego" i wyda je póniej (w 1854 r.)

w grubym tomie (400 str. petitu) — czem uchroni je od

zapomnienia.
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IV.

Dla dokadniejszego scharakteryzowania obu tych

kierunków podajemy tre dwóch gównych prac Wor-
cella i Switosawskiego.

Pierwsza jest to rozprawka, zatytuowana „O wa-
snoci" St. Worcella.

S dwie teorye, mówi Worcell, starajce si uzasa-

dni istnienie wasnoci. Wedug jednej jest ona wit
dlatego, e jest prawem natury, wedug drugiej — dla-

tego, e tak Pan Bóg urzdzi. Co do pierwszej teoryi,

widzimy, e to rzekomo wite prawo natury w rozmai-

tych czasach najzupeniej byo odmienne. Dawniej uwa-

ano na przykad posiadanie jednego czowieka przez

drugiego za co zupenie naturalnego; Arystoteles stara

si uzasadni niewolnictwo sam natur czowieka, i nikt

nawet w wyobrani nie móg sobie przedstawi stanu

spoeczestwa, opartego na wolnej pracy. A przecie

ludzko dosza do tego, niewolnictwo zniesiono! Widzi-

my dalej, e wasno ziemska przechodzia najrozmait-

sze fazy. U wikszej czci ludów pierwotnych ziemia

bya wspóln wasnoci; w dawnej Polsce ziemia nale-

aa do króla, póniej rozdzielono j midzy poszczegól-

nych posiadaczy. Jake mona instytucy, która tyle

zmian przechodzia, tyle razy bya naruszan, a nawet

znoszon, uwaa za prawo natury.

Druga teorya upada sama przez si, jeli pierwszej
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nie uznajemy; przecie prawo, nie istniejce w naturze,

nie moe od Boga pochodzi. Zreszt jest to nonsensem

w kadem urzdzeniu ludzkiem dopatrywa si rki Boga.

Rozmaite frakcye demokratów polskich, mówi dalej

Worcell, przechodzc do praktycznego omówienia kwe-

styi, s niezgodne co do przyszego stanowiska chopa.

Jedni chc da mu prawo kupienia sobie u pana ziemi,

któr uprawia, inni chcieliby obecnym wielkim wacicie-
lom da odszkodowanie ze skarbu pastwa, inni wreszcie

s za bezpatnem oddaniem ziemi chopu bez odszkodo-

wania dla wielkich wacicieli. Lecz w tern s wszyscy

zgodni, e obecna klasa wielkich wacicieli ma by na-

dal utrzyman, i e chop dany mu grunt powinien otrzy-

ma na swoj wasno indywidualn. Jakie std skutki?

Uwiecznienie politycznej wadzy wielkich wacicieli nad

chopem, koncentracya gruntów chopskich w rku spryt-

nych spekulantów i nowy rodzaj niewoli. Panowanie ka-

pitau nad proletaryuszem zastpi dotychczasowe uprzy-

wilejowanie szlachty. Wolno, równo, braterstwo — s
to czcze sowa, dopóki istnie bdzie wasno. Przyro-

dzone prawo czowieka do ziemi i jej podów jest kam-
stwem. Co najwyej mona mówi, e czowiek tego po-

trzebuje. Wogóle niema wród ludzi adnych praw
natury, s tylko prawa spoeczne. Dopóki ludno
na ziemi bya nieliczn, wasno podów, zdobytych naj-

wikszym trudem, bya spoeczn koniecznoci, bez któ-

rej ludzko wprost nie moga istnie. Nastpnie wasno
prywatna zmierzaa do udoskonalenia produkcyi, lecz te-

raz jest tylko ciarem, gniotcym wikszo ludzi. Jeli

Chrystus wiat cay wyzwoli, dajc czowiekowi jednego

tylko pana, swego Ojca, to da mu take wolno zasu-

enia sobie na kar lub nagrod. W myl Jego przyka-

zania, kady powinien mie mono zdobywania sobie

praw przez spenianie obowizków. Od tego czasu, kto
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nie pracuje, nie ma prawa do wasnoci. Charakterysty-

cznymi rysami obecnego spoeczestwa jest dziedziczenie

i wyzysk pracy innych ludzi. Te dwie instytucye pozwa-

laj wielu ludziom zwala swoje obowizki na barki

innych. Mona je usun tylko w ten sposób, e si odda

wasno w rce spoeczestwa. Wówczas zniknie ycie

bezczynne i zczona z niem ndza. Wyrównaj si prze-

ciwiestwa midzy jednostk a spoeczestwem, gdy
interesy ich bd wspólne. Zniknie egoizm rodzinny,

gdy czowiek od rodziny otrzyma tylko ycie, a nie, jak

dzi, swój byt. Miejsce wychowania domowego zajmie

wychowanie pod kierownictwem spoeczestwa. W ten

sposób silniejsze stan si wzy, czce ludzi ze sob.

Rozprawka ta zostaa w dniu 2 sierpnia 1836 r. przez

gmin „Grudzi" zaaprobowan.

Zwrómy si teraz do dziea Switosawskiego.

Pod tytuem „Zasady kocioa powszechnego" opu-

blikowa on dnia 24 marca 1844 r. obszern rozpraw,

w której rozsnuwa obraz organizacyi przyszej republiki

powszechnej.

Dzieo to dzieli si na 19 paragrafów, traktujcych

o nastpujcych przedmiotach: 1) Wiara i obrzdek, 2)

Obowizki wobec blinich, 3) Podzia kocioa, 4) Rzd,

5) Wyksztacenie i wychowanie ludu, 6) Duchowiestwo,

7) Hygiena, 8) Umiejtnoci, sztuki pikne i wychowanie,

9) Przemys, 10) Rolnictwo i t. d.

Nie atwo jest uchwyci waciw tre rozprawki.

Jej styl i ukad naladuj bibli. Widocznie jest ona obli-

czona na to, by wyznawcy wyuczyli si jej na pami,
gdy poszczególne ustpy nie s obszerniej opracowane,

lecz stoczone w malutkie zdania, które przy szybszem

czytaniu czsto pomin mona. Mniej wicej organiza-

cy „kocioa powszechnego" moemy streci w nast-

pujcych sowach:
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Religia jest monoteistyczn; jest to religia Abra-

hama, Izaaka, Chrystusa i wszystkich przeszych i przy-

szych proroków, uznawanych przez cay lud. Wszystkie

inne religie lub sekty bd tolerowane, lecz uywa si
bdzie agodnych rodków do nawrócenia ich wyznaw-
ców. Do tych agodnych rodków nalee bdzie midzy
innemi wyczenie sekciarzy od uywania praw polity-

cznych i przymusowe wychowywanie ich dzieci w jedy-

nej prawdziwej religii. Integraln czci religii s obo-

wizki wobec blinich, które tern tylko róni si od

etyki wspólnej wszystkim religiom, e zabronionem jest

uznawanie ziemi, jej owoców, wytworów przemysu i wo-
góle czegokolwiek za wasno prywatn. Przykazanie

to poparte jest przez ustaw zasadnicz, wedug której

wszystko, co suy do produkcyi albo jest produktem,

stanowi wasno kocioa powszechnego, a urzdnicy

jego zarzdzaj ni, ewentualnie j rozdzielaj.

Koció powszechny dzieli si na narody, te znowu
na prowincye, okrgi i gminy. Stolic jego jest gród,

zbudowany na przesmyku sueskim. Tam rezyduje naj-

wysza wadza, namiestnik Chrystusa. Wybiera go lud

grodu stoecznego i wszyscy przyjezdni obywatele, prze-

bywajcy w nim w tym czasie, z poród tak zwanych

cezarów kocioa. Podlega on kontroli sdu najwyszego,

który go moe usun. Ma przydan rad, ale nie ma
obowizku i za jej wskazówkami. Wogóle kada wa-
dza skupiona jest w rku jednego, gdy wszyscy inni

jej czonkowie s tylko nieodpowiedzialnymi doradcami.

Namiestnik Chrystusa mianuje naczelników kraju dla

kadego narodu z poród czonków odnonego wydziau
krajowego, ci w ten sam sposób mianuj naczelników

prowincyi i t. d. Krajowi, prowincyonalni i gminni na-

czelnicy mianuj wszystkich innych urzdników kociel-

nych, wojskowych, przemysowych itp. z poród reszty
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czonków wydziau. Naczelnicy ze swej strony podlegaj

kontroli sdu krajowego, obwodowego lub gminnego.

Oryginalny jest sposób organizowania wydziaów

;

wybieraj je uczniowie szkó publicznych z wasnego
grona. Uczniom, którzy ukoczyli ju ogólne wykszta-

cenie, przedkadaj co roku list przypuszczalnie w na-

stpnym roku wakujcych miejsc urzdników. Poczem
wybieraj oni z poród siebie pewn ilo najzdolniej-

szych, którzy wstpuj do szkó specyalnych. Po uko-
czeniu kursu obsadzaj nimi najnisze urzdy, jednak

najzdolniejsi, równie wyborem wskazani, dostaj si do

wyszych zakadów naukowych, aby wyksztaci si na

wyszych urzdników i t. d.

Gminny sd, do którego naley take kontrola nad

urzdnikami gminnymi, skada si ze wszystkich obywa-

teli gminy. Wybieraj oni z poród siebie sdy obwo-

dowe, a te znowu krajowe i t. p.

Najwysze kierownictwo w przemyle, rolnictwie

i sztukach piknych naley do namiestnika Chrystusa;

jemu podlegaj urzdnicy krajowi, okrgowi i gminni,

którzy zbieraj statystyczne dane co do potrzeb ludnoci

i odpowiednio do tego organizuj prac. Kady otrzymuje

wszystko, co jest koniecznem do zaspokojenia potrzeb,

lecz jest obowizany do pracy, wyznaczonej mu przez

gmin.
Kobiety równouprawnione s z mczyznami. Przeciw

ludom, uznajcym wasno, dotd prowadzon ma by
wojna, dopóki si nie nawróc.
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Powysze dwie rozprawy stanowi gówny produkt

ówczesnej polskiej myli socyalistycznej. Pozatem w 201

adresach, rozprawkach i odezwach, zebranych przez Swi-
tosawskiego, i w kilkudziesiciu innych, przez niego nie-

opublikowanych a przez organizacy „Ludu Polskiego"

ogoszonych, znajdujemy bardzo mao myli oryginalnych.

Lecz s w nich szczegóy, na które warto zwróci uwag.
Jak sobie wyobraa „Lud Polski" uksztatowanie przy-

szego spoeczestwa, trudno powiedzie. Prawdopodobnie

nie mieli adnego konkretnego planu (wyczajc obraz

skrelony w „Zasadach kocioa powszechnego", co ju
naley do póniejszego okresu). Wzmiank o tern, e
wedug ich zdania, zniesienie wasnoci polega ma je-

dynie na zmianie tytuu prawnego, a produkcya, chocia

pod kontrol spoeczestwa, prowadzon ma by dalej

indywidualnie, znajdujemy w ustpie, który mniej wicej

w dosownem brzmieniu przytaczamy:

Spoeczestwo jest jedynym wacicielem wszystkich

rodków produkcyi. Ono rozdziela je, jak np. ziemi,

narzdzia przemysu itp., midzy poszczególnych czonków
stosownie do ich uzdolnienia. Instytucya banków naro-

dowych, kas poyczkowych i kas pomocy ma uatwi
obywatelom czenie si razem i tworzenie przedsibiorstw
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gospodarczych, przerastajcych siy jednej jednostki. Spo-

eczestwo troszczy si o wychowanie dzieci i utrzyma-

nie starców, tudzie niezdolnych do pracy. Kady wy-

twórca zatem spoywa owoce swojej wasnej pracy, co

mogoby wytworzy nierówn miar w uywaniu; lecz

widzielimy, e „Lud Polski" by przeciwny temu, aby

zdolniejsi wiksze cignli korzyci, musimy wic przy-

puci, e miano temu zapobiega przez odpowiedni

rozdzia rodków pracy.

W jaki sposób socyalici zamierzali znie wasno
prywatn wogóle, a specyalnie w Polsce?

Na pytanie to mamy odpowied w licie „gminy

Grudzi", wystosowanym do sekcyi Fontainebleau To-

warzystwa Demokratycznego, i w protecie przeciw otwar-

temu listowi Towarzystwa Demokratycznego do francu-

skiego prezydenta ministrów. W pierwszem pimie stwier-

dzaj, e tylko si da si wprowadzi nowy porzdek
rzeczy. Ci, którzy wzdrygaj si przed gwatownymi
czynami rewolucyi francuskiej, niechaj przypomn sobie

okropnoci kadej reakcyi, a z pewnoci zmieni swoje

zapatrywania. Wogóle gwat tylko wówczas naley pot-

pi, jeli nie opiera si na prawie; oni za, socyalici,

maj za sob prawo, bo pragn ludzko oswobodzi od

obecnego za. Propaganda pokojowa nie doprowadzi ich

do celu, bo nieprzyjaciel zbyt jest potny. Wierz, e
potrzebne siy znajd w samym ludzie. W drugiem pimie
oczekuj ponadto pomocy od zbliajcej si powszechnej

rewolucyi w Europie.

Dnia 22 listopada 1836 r. ,.Lud Polski" opublikowa

„Odpowied na drugi projekt Manifestu Towarzystwa

Demokratycznego", w której projekt ten podaje bezwzgl-

dnej krytyce. Równoczenie w odpowiedzi tej roztrzsa

kilka innych kwestyi. I tak midzy innemi:

Panslawizm, szeroko wówczas rozpowszechniony
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wród emigracyi, potpiaj stanowczo.*) Najprzód szydz
z boków Lelum-Polelum, Swista-Powista, którzy maj
zastpi nowoczesn wiedz, szydz z Mysiej wiey nad
jeziorem Gopem, rzekomego klejnotu sowiaskiej archi-

tektury itp. Poczem wykazuj, e nie istnieje synteza

sowiaskiego ducha, bo przedewszystkiem wie si bardzo

niewiele o dawnych urzdzeniach sowiaskich, a powtóre

byy one zupenie barbarzyskie i nie dadz si zasto-

sowa w obecnych czasach. Pozatem idea sowiaska
stanowi dla polaków grone niebezpieczestwo, gdy so-

wiaszczyzna i Rosya to pojcia identyczne.

W pimie tern znajdujemy dalej gwatowne napaci

na koció rzymski. I to jest ciekawe, gdy niejeden

mógby skdind myle, e ludzie tego pokroju, co Wor-
cell i inni, chcieli chrystyanizm wcieli do swego pro-

gramu tylko po to, aby wobec silnej naonczas religij-

noci ludu polskiego, w ten sposób pozyska sobie chopa.

Ale w takim razie musieliby si wystrzega zaczepiania

religii lnb kocioa w jakikolwiek sposób. W rzeczywi-

stoci jednak pierwiastek religijno-mistyczny w nauce

gminy Grudzi nie by wcale rodkiem agitacyjnym;

*) Nie mona identyfikowa ówczesnego panslawizmu
z obecnym. Polska szlachta naówczas tak silne miaa jeszcze

wspomnienia o niepodlegoci Polski, tak wielkie nadzieje na
jej ryche odbudowanie, e wierzya w mono odegrania

kiedy wybitnej roli w wiecie sowiaskim. Z drugiej strony

wierzya w mono uycia sowiaszczyzny jako ora prze-

ciw niemieckim i rosyjskim ciemizcom. Niemcy byli przecie
„urodzonymi" nieprzyjaciómi sowian, a rosyan uwaano za

niesowiaskich mongoów. wiat sowiaski mia utworzy
zwizek pod hegemoni Polski. Opierano si przytem na
wspólnem pochodzeniu jzyka i na prasowiaskich instytu-

cyach, jak wspólne posiadanie ziemi, których zabytki widoczne
s jeszcze w wielu krajach. Pogldom tym hodowa Mickie-

wicz, Lelewel i wielu innych.
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przeciwnie, pyn z gbokiego wewntrznego przeko-

nania, i dlatego wanie ci ludzie mieli odwag zaczepia

koció, aprzedewszystkiem jego najwysz wadz. „Niema

w Rzymie chrzeciastwa", mówili oni. „Czy kapani Wa-
tykanu nie s parobkami panów tego wiata, czy nie

pal kadzide przed bokami gwatu i ciemnoci ? Rzym-
skie duchowiestwo zdradzio chrystyanizm, odwrócio

si od jego posannictwa. Kiedy byo ono potrzebne, gdy

rozumiao cel Zbawiciela, burzyo wadz staroytnego

wiata, byo przedstawicielem kocioa, to jest spoecze-
stwa... gdy obalao trony i zdobywao kraje, aby w ten

sposób przyby z bogosawion pomoc ludowi. Teraz

sowo Chrystusa yje tylko wród ludu".

Po trzecie, równo ludzi przedstawion jest nie jako

prawo natury, lecz jako prawo spoeczne. Ludzie nie s
równi, jeden ma wicej, inny mniej si fizycznych i umy-

sowych, ale wszyscy co czyni dla wspólnego dobra

stosownie do wikszego lub mniejszego zasobu swych

si; dlatego kady ma prawo dy do równoci i -
da jej.

Dalej mamy jeszcze wielk rozpraw, zatytuowan
„Do Ludu Polskiego na emigracyi"' napisan przez Ze-

nona Switosawskiego, lecz zawiera ona tylko chaotyczny

zbiór mistycznych roztrzsa o „posannictwie" ludu

polskiego i t. d.

Wszystkie inne wydawnictwa „Ludu Polskiego" nie

posiadaj adnej wartoci teoretycznej i mog mie zna-

czenie jedynie jako materyay do historyi.
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Z. 5. P.

vi.

Przystpujemy do historyi naszych socyalistów. Wi-
dzielimy ich naprzód, jako czonków Towarzystwa De-
mokratycznego, poczem wystpili i zorganizowali si
w „Lud Polski". Od tej chwili rozpoczyna si ich dzia-

alno samodzielna. Przypatrzmy si przedewszystkiem

zewntrznym warunkom ich ycia. Rzd angielski na

podstawie uchway parlamentu z r. 1834 wyznaczy stae

pensye wszystkim emigrantom polskim. Pensye te jednak

niebyy im wypacane wprost, lecz tylko za porednictwem
„Towarzystwa Literackiego Przyjació Polski" skadaj-
cego si z anglików i polaków. Do „Towarzystwa Litera-

ckiego" (istniejcego jeszcze dotychczas) naleeli prawie

wycznie stronnicy ksicia A. Czartoryskiego, którzy

nie byli przyjaciómi demokratów, a tembardziej socyali-

stów. Kiedy wic 212 onierzy, którzy póniej utworzyli

koloni socyalistyczn, wyldowao na ziemi angielskiej,

zaraz zjawili si ajenci ksicia, aby ich skoni do odja-

zdu do Algieru. Do tego jednak nie przyszo, onierze
osiedlili si w Portsmouth. I póniejsze starania ksicia

w tym kierunku spezy na niczem, co, rozumie si, ogrom-

nie rozgoryczyo „Towarzystwo Literackie" na emigrantów

w Portsmouth. Dawano im od. Przewanie otrzymywali

miesicznie po 28 szylingów, z czego strcano im jeszcze

7 szylingów za mieszkanie. Mieszkanie to stanowiy stare

zmurszae koszary drewniane, które suyy pierwotnie za
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szpital choleryczny. Obfite skadki, zbierane w Anglii dla

polskich emigrantów nietylko w pienidzach, lecz take
w ubraniach i bielinie, rozdzielano gdzieindziej, a emigranci

z Portsmouth jeszcze w roku 1840 alili si, e musz
nosi mundury onierskie, przyniesione jeszcze z Polski.

Z tych 21 szylingów onierze musieli pokry cae swoje

utrzymanie; prócz tego opacali wkadki do kasy stowa-

rzyszenia na pokrycie kosztów druku i ekspedycyi odezw,

broszur etc. Te dobrowolne podatki musiay by bardzo

wysokie, gdy czsto czytamy w protokóach Towarzy-

stwa, e z kasy wcale pokane sumy asygnowano na

rozmaite cele.*)

Po zerwaniu z Towarzystwem Demokratycznem „Lud

Polski" rozwin gorczkow dziaalno. Wydrukowano
program („Manifest Ludu Polskiego"), kilka odezw do

czonków Towarzystwa Demokratycznego, dalej „Akt

oskarenia przeciw t. z. Towarzystwu Demokratycznemu
z powodu jego manifestu do francuskiego ministra spraw

wewntrznych z dnia 31 padziernika 1835 r.", „Spra-

wozdanie komisyi gminy Grudzi z jej trzymiesicznej

dziaalnoci od dnia 4 listopada 1835 r.", dwie broszury

o programie Towarzystwa Demokratycznego, broszur do

polskiej emigracyi i kilka innych pomniejszych pism.

Wszystko to ukazao si w cigu roku 1835 i 1836.

Prócz tego pisano liczne listy do kadego, o którym
mona byo przypuszcza, e nie jest zdecydowanym wro-

giem pogldów „Ludu Polskiego". Równie publikowano

w pismach angielskich odezwy : „Do ludów Europy", „Do
ludu angielskiego", „Do radykaów angielskich", „Do
0'Connora" i wiele innych. Szczególniejsze, e nie znaj-

*) Tak naprzykad 29 listopada 1840 r. na pokrycie kosztów
obchodu powstania listopadowego zapacili nadzwyczajny po-
datek w wysokoci 14 szyi. 3 pen. od odu 3 funtów sterl.

(60 szyi.), 9 szyi. 6 pen. od 2 f. sterl. i 4 szyi. 9 pen. od 1 f . sterl.

!
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dujemy adnych ladów, wiadczcych o bliszych sto-

sunkach midzy „Ludem Polskim" a czartystami.

Skutki caej tej pracy nie odpowiaday, niestety, su-

mie woonej w ni energii. Mamy tylko jedno jedyne

miejsce w sprawozdaniach z ich czynnoci, gdzie sami

mówi o pewnem rozpowszechnieniu si pism socyali-

stycznych w Polsce. To samo znajduje si w „Pamitnikach

hr. Wiesioowskiego" Lwów 1868 str. 8., który mówi, e
pisma gminy Grudzi w czwartym lat dziesitku rozsze-

rzano w Galicyi. Wogóle mona powiedzie, e w Polsce

w 4-m lat dziesitku nie byo adnej partyi rewolucyjnej,

e nawet, o ile wiemy, nie byo jednostki, która by

w spoecznych swoich pogldach posuwaa si dalej,

ni do dania bezpatnego nadziau ziemi chopom.

Na emigracyi dziao si lepiej, lecz take nie bardzo

dobrze.

Widzielimy, e ju w pierwszej dyskusyi nad kwe-

sty wasnoci w „Towarzystwie Demokratycznem" wszyst-

kie odpowiedzi skierowane byy przeciw zniesieniu wa-
snoci prywatnej. Ten niepomylny wynik by jednak

podniet dla „Ludu Polskiego" do energicznej dziaalnoci.

W cigu roku 1836 wydano wiksz cz pism „Ludu

Polskiego". Prócz tego starano si zdoby zwolenników

dla doktryny socyalistycznej drog pisemnego i ustnego

pouczania. Lecz wyniki byy bardzo skromne. W spra-

wozdaniach gminy Grudzi znajdujemy, e w marcu

1836 r. sta si czonkiem gminy niejaki Fabian Stem-

pniewicz; w czasie midzy 5 wrzenia a 4 grudnia 1836 r.

przystpili do niej: trzej czonkowie z Rheims, dwu
z Wersalu, jeden z dzielnicy Batignolles w Paryu. Prócz

tego sympatyzoway z gmin sekcye Towarzystwa De-

mokratycznego Chaillot i Panteon. Dnia 14 marca po-

wstaa z przebywajcych na Jersey socyalistów (8 ludzi)

„gmina", któr nazwano „Huma" od imienia miasteczka
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ukraiskiego, gdzie wszystkich mieszkaców (20.000)

w czasie pierwszego ruchu przeciwko Rosyi (konfedera-

cya barska 1768-1772 r.) wymordowali przez rzd ro-

syjski poduszczeni chopi.

Tyle tylko z ca pewnoci mona powiedzie

o bezporednim wpywie „Ludu Polskiego". Rozsze-

rzenie si idei socyalizmu i poza organizacy „Ludu

Polskiego" byo w tym czasie te niewielkie. Przewana
cz ywioów demokratycznych wówczas ju naleaa
do Towarzystwa Demokratycznego, które z kadym dniem

silniej si organizowao i imponowao emigrantom iloci

czonków, znacznymi rodkami pieninymi, które gro-

madzio, i nadziej rychej, skutecznej akcyi rewolucyjnej

w Polsce.

O ile idee socyalistyczne rozpowszechniy si w o-
nie Towarzystwa Demokratycznego, to moemy pozna
z dyskusyi nad drugim manifestem (programem) Towa-

rzystwa Demokratycznego, która odbya si wkrótce po

wzmiankowanej wyej dyskusyi (1836 r.)

W projekcie, podanym przez Centralizacy Towa-

rzystwa Demokratycznego swym czonkom do dyskusyi

i przegosowania, znajdujemy, tak samo jak w pierwszym

manifecie, ustpy, które uwaa bymy mogli za socy-

alistyczne, gdyby im, tak samo jak w pierwszym wy-

padku, nie sprzeciwiaa si caa tre pisma, a tu nawet

i wprost niektóre ustpy. I tak powiadaj: „Równo
praw i równo obowizków czowieka s prostym sku-

tkiem tej wielkiej, przez chrystyanizm obwieszczonej

prawdy, e wszyscy ludzie maj t sam natur".

..Wszyscy ludzie s w swoich prawach równi, wszyscy

maj takie same prawo do zaspakajania swych potrzeb

fizycznych, umysowych i moralnych, do uywania, roz-

wijania i doskonalenia swych zdolnoci. Kady ma prawo
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bra udzia w korzyciach spoecznego ycia; aby za je

osign, ma prawo do udziau w wszechwadztwie ludu".

Ostatnie zdanie wskazuje nam, jakie praktyczne

skutki chciano wysnu z „równoci praw".

Inny ustp brzmi znowu socyalistycznie:

„Spoeczestwo oparte na zasadzie równoci, daje

wszystkim swym czonkom gwarancy równych korzyci

i wynagradza kadego odpowiednio do jego pracy i zdol-

noci".

Ale dalej wysnuwaj std takie wnioski praktyczne:

„Przewrót spoeczny w naszej ojczynie nie moe
si zadowolni rozbiciem kajdan, przykuwajcych nie-

wolnika do gleby. Musi on sta si wacicielem tej

ziemi, któr dotychczas w pocie czoa dla innych upra-

wia".

Wic daj, aby chopu da ziemi, któr sam upra-

wia, na jego osobist wasno. Przytem ostatni ustp
manifestu zwraca si do wielkodusznoci szlachty. To
wszystko nie ma nic wspólnego z socyalizmem.

Projekt ten spotka si z bardzo rozmaitem przy-

jciem. Nadesano 16 projektów odmiennych, majcych
zastpi pewne wiksze ustpy projektu Centralizacyi,

dwa zupenie wypracowane cakowite projekty i 116

pomniejszych dodatków i poprawek. Niektóre z tych

wniosków maj zabarwienie wicej lub mniej socya-

listyczne.

Sekcya londyska wprost da uznania zasady, e
„wasno prywatna musi przej na wasno wspóln".

Sekcya Panteon przysaa cay projekt manifestu, w któ-

rym czytamy:

„Ziemia, jako ródo zaspakajania potrzeb ycia,

jest dla wszystkich stworzon, nie moe wic stanowi

wycznej wasnoci jednostek. Pody ziemi nale do

wszystkich — ziemia do nikogo... Aby jednostki mogy
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swobodnie dziaa i rozwija si, musz by od siebie

niezalene. Koniecznym warunkiem tej niezalenoci jest

posiadanie rodków do materyalnej egzystencyi, osobistej

wasnoci, mianowicie - pracy. Wic jest wspólna wasno
narodowa — to ziemia, i wasno osobista - praca."

Zasady te mogyby ju uchodzi za socyalistyczne i za

takie s uwaane, chocia w tym samym projekcie czy-

tamy o „reakcyjnej nauce wspólnoci dóbr". Prócz tego

dwu czonków z Rheims zadao rozwizania kwestyi

wasnoci przez zupene jej zniesienie, powoujc si przy-

tem na potpienie wszystkich przywilejów przez manifest

Towarzystwa Demokratycznego. ,,Bo czem jest wasno"
pytaj „jak nie przywilejem"?*)

Przy gosowaniu projekt Centralizacyi z rozmaitymi

dodatkami, nie zmieniajcymi jednak jego charakterysty-

cznej cechy indywidualistycznej, zosta przyjty 709 go-

sami (przy ogólnej liczbie gosujcych 838 i przy ogól-

nej iloci czonków Towarzystwa Demokratycznego 1060).

Za projektem sekcyi Panteonu owiadczyo si 35 gosów.

W tym czasie wysano wielk ilo odezw do pol-

skich i obcych stowarzysze politycznych a nawet do

caych stanów.

„Lud Polski" we wszystkich tych sprawach trzyma

si tej samej taktyki, co jaka nowoczesna partya socya-

*) Znany historyk Polski porozbiorowej, B. Limanowski
(Historya ruchu spoecznego w XIX. w., Lwów 1890) uwaa
nietylko wszystkie wy rzeczone sekcye i czonków Towarzy-

stwa Demokratycznego za zwolenników wasnoci kolektywnej,

lecz do tej kategoryi zalicza jeszcze owiadczenie sekcyi

Chaillot, jak równie dwu czonków z Wersalu i jednego

z Batignolles. Nie podzielamy jego zdania, i tu zalicza b-
dziemy tylko dwu czonków z Rheims i sekcy Londysk,
przyczem zauwaymy, e przy drugiem gosowaniu sekcya

Londyska jednogonie owiadczya si za indywidualisty-

cznym projektem Centralizacyi.
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listyczna, która sw dziaalno w pewnym kraju dopiero

rozpoczyna. Tak np. starano si przedewszystkiem umo-

cni w pogldach ywioy, na które mona byo liczy,

i dlatego wystrzegano si starannie jakichkolwiek kom-

promisów z innemi — mieszczaskiemi — partyami. Dziaal-

no Towarzystwa Demokratycznego uznawano od pocztku

koca za wrog wolnoci i wrog ludowi, odrzucano

kad wspóln akcy polityczn z grupami niesocyali-

stycznemi. Gdyby spoeczne i polityczne stosunki ówcze-

snej Polski i emigracyi sprzyjay propagandzie socyalizmu,

taka taktyka byaby dla partyi korzystn, bo doprowa-

dziaby do wytworzenia grupy fanatycznych wyznawców
idei, znajcych dobrze rónic midzy zasadami socya-

lizmu a zasadami mieszczaskiej demokracyi, wytworzyaby

dobrych oficerów dla przyszej socyalistycznej armii. Lecz

tak nie byo.

Polska pod zaborem rosyjskim wanie wówczas

przygnieciona bya elaznem jarzmem systemu Mikoajew-

skiego. Jawna dziaalno polityczna bya niemoliw,

a nawet tajna w wysokim stopniu utrudniona przez ca
armi szpiegów, przez przymus paszportowy nawet w we-

wntrznych prowincyach pastwa itp. Wszyscy przybysze

z zagranicznymi paszportami byli jak najstaranniej pilno-

wani, a otrzymanie paszportu na wyjazd zagranic uwa-

ano za szczególn ask carsk. Nie lepiej si dziao

w Galicyi i w Polsce pod zaborem pruskim; w obu kra-

jach panowa, szczególniej w stosunku do polaków, duch

metternichowski. Republika krakowska znajdowaa si

pod surowym nadzorem Austryi, która i to miasto obsa-

dzaa wojskiem, gdy szo o rozpdzenie emigrantów itp.

Wiksz jeszcze przeszkod w rozszerzaniu si idei

socyalistycznych byy stosunki spoeczne ówczesnej Polski.

Przemys wcale nie istnia, zarodki jego skrztnie ni-

szczyy rzdy — rosyjski i austryacki. Miasta byy mae,
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pene ydów, trudnicych si kramarstwem, nalecych
przewanie do fanatycznej sekty chassydów, stanowi-

cych grunt zupenie niepodatny dla propagandy socyali-

stycznej. Chop y wprawdzie w bezgranicznej ndzy,

ale by zupenie odcity od wiata. Patryarchalne sto-

sunki wsi polskiej byy dla rzdów doskona pomoc
pod tym wzgldem. Nienawi midzy szlachcicem a cho-

pem, przez rzdy starannie podtrzymywana, uniemoli-

wiaa nawet szlachcicowi, wyjtkowo czasem dla socya-

lizmu pozyskanemu, oddziaywanie na chopa w myl
swoich pogldów. Jedyn po za rzdem osob, majc
wpyw na chopa, by ksidz. Socyalistyczna propaganda

ks. ciegiennego w Lubelskiem i Kieleckiem pozyskaa ty-

sice chopów - lecz to by tylko traf wyjtk
Demokraci byli w warunkach daleko pomylniejszych.

Mieli za sob liczn i wówczas jeszcze wcale siln klas,

na której mogli si oprze, mieli drobn szlacht.

Szlachta ta stosunkowo bya najswobodniejsz pod

wzgldem politycznym, bo któ móg kontrolowa mae
dworki szlacheckie w dalekich prowincyach, có moga
wiedzie policya o zebraniach, które tam pod najrozmait-

szymi pozorami si* odbyway? Emisaryusz z zagranicy,

który uzyska dostp do tych ludzi, móg latami ukrywa
si, a policya rosyjska nie moga go znale. Najlepszym

przykadem jest Szymon Konarski.

Lecz to, co byo dobrem dla demokratów, w aden
sposób nie mogo by dobrem dla socyalistów. Drobna

szlachta gotow bya chtnie zoy w ofierze na otarzu

ojczyzny drobne swoje korzyci z paszczyzny i pod-

dastwa; ale na zrzeczenie si wszystkich dóbr — na to

móg si zdoby chyba fanatyk. Propaganda „Ludu Pol-

skiego" miaa, krótko mówic, bardzo mae widoki na

powodzenie. Jeszcze by jeden, moe najwaniejszy powód,

e idee socyalistyczne nie mogy rozpowszechni si sze-
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rzej, tym byy skromne rodki pienine, którymi rozpo-

rzdza „Lud Polski". Nie mogli wysya do Polski emi-

saryuszy, a musieli ograniczy si do rzadkich okazyi

dla wysyania swych pism.

Dopóki wiey entuzyazm bucha gorcym pomie-
niem, czonkowie „Ludu Polskiego" peni byli otuchy. Ale

upywa miesic za miesicem, dwa lata ubiegy od chwili

zerwania z Towarzystwem Demokratycznem, i nie byo
adnych prawie rezultatów pracy. Polska zdawaa si
wielkiem cmentarzyskiem, a emigracya bya wci jeszcze

owadnita przez demokratów i arystokratów. Pozatem

w skutek nieprzejednanego stanowiska „Ludu Polskiego"

wobec innych grup emigracyi, nikt nie chcia z nimi

utrzymywa stosunków ; bojkotowano kad ich akcy
polityczn. Nie otrzymywali adnych wspar, ich pisma

wyapywano i niszczono. Nic dziwnego, e wkrótce mi-
dzy czonkami „Ludu Polskiego" znaleli si odstpcy,

i e czonkowie niepowodzenia swoje przypisywali nie

stosunkom, lecz poszczególnym jednostkom z poród sie-

bie. Trudno poj, jak w takich warunkach organizacya

jednak caych dziesi lat istniaa i pracowaa. Bardzo

charakterystycznym rysem jest to, e gdy inteligencya po-

woli opuszczaa szeregi „Ludu Polskiego" (z wyjtkiem Swi-
tosawskiego), to jednak chopi pomimo wszystkich prze-

ladowa, pomimo ndzy, do ostatniej chwili stali wier-

nie przy swoim sztandarze.

Pierwsz szczerb w organizacyi byo wykrelenie

Tadeusza Krpowieckiego i Seweryna Dziewickiego z li-

sty czonków za to, e przystpili do wspólnej pracy

z emigracya Londysk, w czem dopatrywano si zdrady.

Przyczyn ich postpku zdaje si, byo to, e obaj po-

mienieni znaleli daleko szersze pole do pracy wród
licznej emigracyi w Londynie, anieli w Portsmouth. Wy-
kluczeni mieli wielu zwolenników wród organizacyi. Ci
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niezadowoleni byli z takiej uchway i w marcu 1838 r.

przyszo do rozamu. 55 czonków oddzielio si i z Kr-
powieckim na czele utworzyli „Kóko wyznawców obo-

wizku spoecznego". Kóko to wydao kilka pism, nie

majcych jednak adnego znaczenia. 57 wiernych, któ-

rzy pozostali, utworzyli 21 marca 1839 r. „Wydzia gmi-

ny Grudzi w Londynie" z szeciu czonków zoony,
który utrzymywa yw korespondency z gówn gmin.
Do tego wydziau nalea równie Worcell, i z nim stao

si to samo, co z Krpowieckim. Zncia go ch ode-

grania wybitniejszej roli politycznej wród emigracyi, do

czego uprawniay go zdolnoci. Postawi wniosek przy-

stpienia do Londyskiego „Zjednoczenia", a kiedy nie

uzyska wikszoci, wystpi z organizacyi w dniu 12

kwietnia 1840 r.

W r. 1841 znajdujemy korespondency z „gmin
Havre". Londyski „Wydzia" przeistoczy si w „gmin
Praga", liczc 11 czonków. Nie byo jednak widoków
na dalsze rozszerzanie si. Stowarzyszenie coraz bardziej

przetwarzao si w sekt. W tym czasie przedyskuto-

wano „zasady powszechnego kocioa" i przyjto je. „Wy-
znawcy obowizku spoecznego" zbliyli si znowu
do „gminy Grudzi" ; obchodzono razem uroczysto-

ci i t. d.

Dnia 22 maja 1844 r. rozwizuje si „gmina Huma".
Dnia 16 stycznia 1846 r. rzd angielski odebra „Lu-

dowi Polskiemu" mieszkania w koszarach w Ports-

mouth.

Wtedy nadchodzi wiadomo o rewolucyi w Krako-

wie i dnia 22 marca 1846 r. „zamknito posiedzenie

gminy Grudzi i zakoczono jej dziaalno, gdy ma-

nifest narodowy z Polski zabrania wszelkiej dziaalnoci

na wasn rk". Akta Towarzystwa oddano do przecho-

wania Zenonowi Switosawskiemu.
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Gmina Praga jeszcze jaki czas istniaa. W broszu-

rze swojej z 30 wrzenia 1846 r. mówi ona, e wpraw-

dzie wraz ze 150 emigrantami londyskimi podpisaa

uznanie manifestu krakowskiego, nie chce jednak przy-

czy si do Towarzystwa Demokratycznego. Przestrzega

przed Towarzystwem Demokratycznem i przed ksiciem

Czartoryskim i w sposób nastpujcy gosi swoje zasady :

Bóg da ludziom przykazanie udoskonalania si; Polska

wzia na siebie obowizek wypenienia tego posanni-

ctwa. Ziemia do nikogo nie naley, tylko do Boga; owoce

jej nale do wszystkich ludzi.

Przed rozwizaniem „Lud Polski" móg pochlubi

si jednem zwycistwem poredniem. Wiemy, e pierwsza

dyskusya w Towarzystwie Demokratycznem w kwestyi

wasnoci skoczya si porak socyalistów. Dziesi
lat, które od tej chwili upyny, musiay przynie prze-

dostanie si do pewnego stopnia socyalizmu do Towa-

rzystwa Demokratycznego. Dowodem tego jest propozy-

cya poczenia si, uczyniona przez Towarzystwo Demo-
kratyczne wykltemu wprzód „Ludowi Polskiemu". Sil-

niejszym jeszcze dowodem jest druga dyskusya nad kwe-

sty wasnoci, spowodowana okólnikiem Centralizacyi

z 15 sierpnia 1845 r. Pytanie w ten sposób byo sfor-

muowane :

„Jakie zmiany naleaoby przeprowadzi w obecnych

stosunkach wasnoci po odbudowaniu niepodlegej Pol-

ski, aby da ludowi zupehi sprawiedliwo, kademu po-

lakowi zapewni rodki posiadania, kademu mieszka-

cowi kraju zabezpieczy egzystency i podnie bogactwo

narodowe?"

Ciekawe s sowa, któremi Centralizacya motywuje

swoje postanowienie poddania tego pytania pod dyskusy.

Myl przewodni jest to, e kady polak powinien otrzy-

ma wychowanie i rodki do pracy. A e te sowa pa-
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dy w przeddzie rewolucyi 1846 r., przez Towarzystwo

Demokratyczne zorganizowanej i przygotowanej, wic
przyzna im trzeba pewn wag, gdy stanowi one do

pewnego stopnia program Centralizacyi.

Dyskusyi nie byo. Wybuch rewolucyi j uniemo-

liwi.
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VII.

Na zakoczenie podajemy krótkie notatki biografi-

czne o najwybitniejszych czonkach „Ludu Polskiego".

Zenon Bolesaw witosawski, brat Ale-

ksandra witosawskiego, znanego ze wspóudziau w na-

padzie Belwederskim na W. ksicia Konstantego, urodzi

si w r. 1812 we wsi k, pow. Gostyskiego. Podczas

kampanii 1831 r. suy w drugim puku uanów i bra
udzia w bitwach pod Grochowem, Iganiami i Osiekiem.

Z kocem listopada 1831 r. przyby do Parya i poczt-

kowo by czonkiem komitetu Lelewela. Kiedy powstao
Towarzystwo Demokratyczne, by jednym z pierwszych,

którzy do niego przystpili. Wspiera on Towarzystwo finan-

sowo i tak np. trzeci zeszyt organu Towarzystwa Demo-
kratycznego wyda wasnym kosztem. Kiedy w r. 1833

zosta z Towarzystwa wykluczony, wyemigrowa do An-

glii, gdzie wraz z Puaskim, Krpowieckim i Worcellem

wywoa spory w t. zw. ,. Londyskim ogólnym zwizku",

które doprowadziy zwizek do upadku. Na jego gruzach po-

wstaa najpierw sekcya Towarzystwa Demokratycznego,

póniej „Lud Polski". Do r. 1855 mieszka na wyspie

Jersey. W r. 1854 wyda tam dzieo swoje p. t. „The

cause of the Slavonian in the present uestion of war",

Jersey 1854. Wydawa równie pismo „L'homme". Z ar-

chiwum „Ludu Polskiego", które po rozwizaniu organi-

zacyi dano mu do przechowania, ogosi w r. 1854 zbiór
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najwaniejszych aktów pt. „Lud Polski na emigracyi 1835 -

1846 r." Jersey 1854. W roku 1855 rzd angielski wy-

dali go z Anglii.

Stanisaw Worcell by pierwotnie bogatym

wacicielem ziemskim na Woyniu. W r. 1831 by czon-

kiem sejmu rewolucyjnego jako pose z Równa. Z ko-
cem r. 1832 przyby do Parya i przystpi tam do ko-

mitetu Dwernickiego. Uwiziony wraz z Puaskim z po-

wodu mowy, wygoszonej w loy Wolnomularzy „Trinite

indivisible" podczas uroczystoci na cze ofiar wyprawy

Zaliwskiego, zosta wtrcony do wizienia St. Pelagie,

a nastpnie przez rzd wypdzony z Francyi. Uda si

do Belgii i redagowa tu przez jaki czas republikaskie

pismo „La voix du peuple". W r. 1834 widzimy go

w Londynie. Dnia 29 listopada 1834 r. po rozbiciu si

„Londyskiego ogólnego zwizku" Worcell staje na czele

gminy. Wykluczenie Krpowieckiego i Dziewickiego

z gminy grudzizkiej, które byo gównie jego dzieem,

zrobio mu w Krpowieckim nieprzyjaciela, który te
doprowadzi do tego, e dnia 30 sierpnia 1838 r., gmina

wydaa wyrok potpiajcy na Worcella i Wtróbk. W tym

czasie organizuje si „Zjednoczenie", Worcell przystpuje

do, a w r. 1840 wybieraj go wraz z Lelewelem i Zwier-

kowskim do zarzdu. Gdy po krakowskiej rewolucyi

w r. 1846 „Zjednoczenie" rozwizao si i czonkowie

jego przystpili do Towarzystwa Demokratycznego, uczy-

ni to samo i Worcell. Dnia 25 kwietnia 1847 r. wybrano

go wraz z Heltmanem, jeneraem Sznayde, Daraszem

i Mazurkiewiczem do Centralizacyi i odtd a do mierci

pozostaje jej czonkiem. W r. 1848 po wybuchu rewolu-

cyi lutowej nalea do delegacyi polskiej, wysanej do

ministra spraw zewntrznych, Lamartine'a, z daniem
utworzenia legionu polskiego. W r. 1852 wygnacy roz-

maitych narodowoci utworzyli „Komitet Europy". Wor-
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celi by jego czonkiem wraz z Ledru Rollinem, J. Maz-

zinim, Arnoldem Rug i D. Bratianem. Na obligacyach,

przez komitet wydanych, znajduje si podpis Worcella.

Gdy A. Hercen, po przybyciu do Londynu, postanowi

zaoy pismo rewolucyjne w jzyku rosyjskim, Worcell

ofiarowa mu swoj pomoc i opublikowa w „Demokra-

cie" z maja 1853 r. artyku o „wolnej prasie rosyjskiej",

gdzie wykazuje donioso zjawienia si rewolucyjnego

ruchu rosyjskiego. Worcell zmar w Londynie dnia 3 lu-

tego 1857 r. Na pogrzebie jego przemawiali przedstawi-

ciele rozmaitych narodowoci.

Tadeusz Krpowiecki urodzi si w r. 1798

w Ujazdowie pod Warszaw. W r. 1818 imatrykulowa

si w uniwersytecie warszawskim. W tym samym roku

utworzy wraz z Wiktorem Heltmanem tajny zwizek wród
studentów. W r. 1822 redagowa „Wis" (9 zeszytów).

Podczas powstania nalea do „Towarzystwa Patryotycz-

nego" i walczy pod jeneraem Dwernickim. W listopadzie

1 83

1

r. uda si do Parya. Po utworzeniu si komitetu

Lelewela by jego czonkiem. Ju w czasie powstania

wystpowa jako demokrata, dlatego znienawidzia go

arystokracya i na emigracyi gównie przeciw niemu i A.

Gurowskiemu wymierzaa swe napaci. Krpowiecki by
jednym z pierwszych piciu zaoycieli Towarzystwa De-

mokratycznego, lecz jego ambicya i podejrzliwo nie

pozwoliy mu dugo pozosta w organizacyi. W grudniu

1832 r. wykluczono go z Towarzystwa Demokratycznego.

(Podczas pierwszego obchodu rocznicy powstania listo-

padowego wygosi Krpowiecki mow, która silne wy-

wara wraenie. Przyczyn upadku powstania przypisa

egoizmowi szlachty, która nie chciaa chopa uwolni ani

da mu ziemi. Mowa ta bya przyczyn, e komitet Dwer-

nickiego i niektóre kolonie emigrantów (Avignon) uznay
go za niegodnego imienia emigranta.)
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Przez jaki czas Krpowiecki by przywódc pol-

skich karbonaryuszów we Francyi. Wydalony z Francyi,

uda si do Brukseli, a potem do Londynu. Krpowie-

cki by waciwym zaoycielem „gmin". Wykluczony dnia

4 lipca 1837 r. z organizacyi „Ludu Polskiego" za d-
enie do poczenia „Ludu Polskiego" z reszt emigra-

cyi, zakada w r. 1838 nowy zwizek pod nazw „Wy-

znawcy obowizku spoecznego". W r. 1844 nalea do

komisyi dla urzdzenia demonstracyi protestujcych z po-

wodu przyjazdu cara do Londynu. Po powstaniu r. 1846

nalea przez krótki czas do Towarzystwa Demokraty-

cznego. Zmar w r. 1848.
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VIII.

Dziaalno polityczna „Ludu Polskiego" odpowia-

daa jego pogldom spoecznym. Czonkowie „Ludu Pol-

skiego" byli socyalistami i patryotami; jako socyalici,

walczyli z Towarzystwem Demokratycznem, najpotniej-

sz reprezentacy rewolucyjnej myli polskiej i, jak po-

wszechnie wierzono, przyszego pastwa polskiego; jako

patryoci starali si szkodzi rzdowi rosyjskiemu w opinii

zagranicy.

Przeciw Towarzystwu Demokratycznemu wydano cay

szereg broszur, „aktów oskarenia" i artykuów dzienni-

karskich. Najwaniejszy z nich to „akt oskarenia prze-

ciw t. zw. Towarzystwu Demokratycznemu z powodu

jego pisma do francuskiego ministra spraw wewntrznych

z dnia 31 padziernika 1835 r." Reakcya, która zapano-

waa we Francyi po drugiem zwycistwie rzdu nad re-

publikanami (1834 r.), daa si odczu take emigrantom

polskim. Policya wtargna do lokalu Towarzystwa De-

mokratycznego, opiecztowaa papiery i chciaa rozwi-

za stowarzyszenie. Pooenie byo bardzo ze. Francya

bya jedynym krajem, w którym polityczna organizacya

rewolucyjna moga rozwija swoj czynno, gdy tam

przebywaa wikszo emigrantów, pobierajcych od rzdu
francuskiego stae pensye. Prócz tego kierownicy Towa-

rzystwa Demokratycznego obawiali si, e ich papiery

wydane zostan rzdowi rosyjskiemu, co daoby dosko-
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nay powód do nowych przeladowa w Polsce. Aby

ratowa spraw, Towarzystwo Demokratyczne ogosio

otwarty list do ministeryum spraw wewntrznych, w któ-

rym z naciskiem zaznacza, e cele Towarzystwa s cile

narodowe, e nie pragn wcale miesza si do we-

wntrznych spraw Francyi, a swoje pogldy demokra-

tyczne chc rozszerza w Polsce tylko drog pokojowej

propagandy, co im tern atwiej przychodzi, e wielu pol-

skich wielkich wacicieli wicej z tradycyi, ni ze zej

woli uciska chopów. Z nieprzejednanego stanowiska re-

wolucyjnego naleao to pismo potpi, jeli si jednak

zway, jakie interesy wchodziy tu w gr, jak wan
bya dla sprawy niepodlegoci Polski silna organizacya

rewolucyjna za granic, to przecie nie mona si dziwi

oportunizmowi Towarzystwa Demokratycznego.

Trzeba take uwzgldni, e by to okres reakcyi,

wszdzie wiccej tryumfy. Francuskie walki uliczne

1832 i 1834 r. skoczyy si pogromem republikanów,

tak samo wyprawa Mazzini'ego do Sabaudyi i ruchawka

frankfurcka. Nadzieje na zwycisk powszechn rewolucy

europejsk musiay osabn, a polacy, walczcy za wol-

no we wszystkich zaktkach Europy, skazani byli teraz

na wasne siy. Dla „Ludu Polskiego" te wzgldy nie

istniay. I dlatego podnieli silny protest przeciw Towa-

rzystwu Demokratycznemu, nazwali jego postpowanie

„zdrad", przypomnieli Towarzystwu Demokratycznemu

ogoszone w pierwszym manifecie nadzieje na zbliajcy

si zwyciski pochód rewolucyi powszechnej, nietylko

polskiej i t. p.

W listach otwartych do Daniela 0'Connella, Tomasza

Attwooda, Roebucka, czonków angielskiej Izby Gmin,

do angielskich radykaów, do ludu Wielkiej Brytanii etc.

protestuje „Lud Polski" przeciw uchwaom kongresu

wiedeskiego (arystokracya polska, pragnca dziaa tylko
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na drodze „legalnej", protestowaa jedynie przeciw na-

ruszeniu przez Mikoaja traktatu wiedeskiego, a tern

samem uznawaa podzia Polski i jego konsekwencye;

Towarzystwo za Demokratyczne opierao si na natural-

nem i historycznem prawie Polski, nie na uchwaach,

powzitych bez jej zezwolenia); równie ostro potpia
„Lud Polski" oportunizm arystokracyi i szlachty i wzywa
anglików, by im odmówili swej pomocy. Caa ta dzia-

alno nie miaa adnego znaczenia praktycznego. „Lud

Polski" by za saby, aby gos jego móg mie znaczenie

zagranic. Towarzystwo Demokratyczne i Czartcryszczy-

zna znacznie go przewyszay w tym wzgldzie. A przy-

tem socyalici powtarzali tylko to, co ju przedtem de-

mokraci daleko dononiejszym gosem powiedzieli; chyba,

e pragnli podkopa autorytet demokratów, co tylko im

samym mogo przynie szkod. Cakiem naturalnie nie

mona za to potpia socyalistów, gdy mieli oni na-

dziej, e z czasem zdobd potg polityczn wiksz,
ni Towarzystwo Demokratyczne, i dlatego nie potrzebo-

wali zwaa na nastpstwa z psucia opinii demokratom.

Lecz kiedy ta nadzieja znika, caa dziaalno „Ludu

Polskiego" staa si bezcelow albo reakcyjn.
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IX.

Czy idee „Ludu Polskiego" s oryginalne, czy te
powtarzaj zasady dawniej ju ogoszone? Jest to py-

tanie na pierwszy rzut oka trudne do rozwizania. Wogóle

niema prawie ani jednej idei nowoytnej, której twórca

dziaaby samodzielnie, nie majc poprzedników w re-

dnich wiekach lub w wiecie staroytnym. Tern bardziej

naley to powiedzie o komunizmie, który stanowi prze-

cie istotn tre wielu de, zjawiajcych si prawie

od samego pocztku spoeczestwa, opartego na wa-
snoci prywatnej. Ale komunizm przybiera najrozma-

itsze formy, wic naley przedstawi drog rozwojow

idei jego rozmaitych twórców.

Nie jest to atwe, gdy sekta komunistyczna czsto

ogóln tre swych idei zapoyczaa od kogo, kto j
podawa w zupenie odmiennej formie. Czstokro znowu

znajdujemy podobiestwa w rzeczach drobniejszych przy

zupenie rónych zasadach podstawowych.

Widzimy to równie u naszych utopistów. Na pierw-

szy rzut oka monaby ich uwaa za duchowe dzieci

chrzeciaskiego komunizmu Leroux'a. Z drugiej strony

u witosawskiego, tak jak u K. Fourier'a znajdujemy

„stolic wiata na przesmyku, czcym Afryk z Azy",
która stanowi centrum przyszej republiki powszechnej.

Moglibymy to uwaa za podstaw do porównania mi-
dzy „Zasadami kocioa powszechnego" a dzieami twórcy
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„Theorie societaire*'. Musimy jednak wykaza bezpod-

stawno obu takich przypuszcze.

Doktryny „Ludu Polskiego" tylko z zewntrznych

pozorów podobne s do socyalizmu chrzeciaskiego.

Widzielimy wprawdzie, e jeden z dwóch gównych
kierunków „Ludu Polskiego" swoje idee komunistyczne

wywodzi z nauki Chrystusa o równoci wszystkich ludzi;

lecz wypywajce std konsekwencye praktyczne nie maj
nic wspólnego z chrzeciaskim socyalizmem. Podczas

gdy socyalici chrzeciascy wszystkich odcieni widz
udoskonalanie wiata w wykonywaniu przepisów Chry-

stusa i co do tego róni si midzy sob tylko w dro-

bnych szczegóach, to „Lud Polski" pragnie zreformowa
spoeczestwo przemoc. Grozi mieczem klasom posiada-

jcym i wzywa lud do organizowania si w tym celu.

O solidarnoci wszystkich chrzecian, bogaczy i prole-

taryuszy, któr spostrzedz mona u wszystkich socyalistów

chrzeciaskich, wród „Ludu Polskiego" nie ma nawet

mowy. Oni nawet w Towarzystwie Demokratycznem

widz twórców przyszej polskiej buruazyi.

Co do Fourier'a, to jedynie miasto „Suez" jest

wspólne jego naukom z zasadami „Ludu Polskiego".

Nie potrzebujemy zatem duej zatrzymywa si nad t
kwesty.

Daleko waniejszymi s punkty styczne midzy na-

ukami „Ludu Polskiego" a St. Simonistów i Babuwistów.

Przypatrzmy si pierwszym:

Na trzech zasadach jest zbudowana nauka St. Si-

mona (w ostatnich latach jego ycia) i jego uczniów

w pierwszych pocztkach ich dziaalnoci, a mianowicie:

1. „Wszystkie instytucye spoeczne powinny mie
za cel fizyczne i moralne udoskonalenie klasy ludnoci

najliczniejszej i najuboszej.
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„2. Wszystkie przywileje urodzenia, bez adnego wy-

jtku, maj by zniesione.

„3. Kademu stosownie do jego zdolnoci, kadej

zdolnoci stosownie do jej dziea".

Te trzy zasady tworz podstawow myl „Nowego
chrzeciastwa" St. Simona. Druga i trzecia suyy nadto

za motto dziennikowi „Globe", redagowanemu przez Mi-

chaa Chevalier i Piotra Leroux, dopóki ci byli zwolen-

nikami St. Simonizmu. Pierwsz i drug zasad znajdu-

jemy bez wtpienia we wszystkich pismach „Ludu Pol-

skiego". Czem jest sawne haso „zrównania kondycyi

socyalnych", stanowicego cel „Ludu Polskiego", jeli nie

parafraz pierwszej dewizy St. Simonistów. To samo

mona powiedzie o „zniesieniu przywilejów urodzenia",

ulubionym temacie broszur i odezw „Ludu Polskiego".

Rónic widzimy jedynie w trzeciej zasadzie. We-
dug obecnej nomenklatury monaby nazwa St. Simo-

nistów kolektywistami a la Schaffie*) a „Lud Polski"

komunistami. Lecz musimy zwróci uwag, e pod tym
wzgldem „Lud Polski" wycign z nauk St. Simona

jedynie ostateczne konsekwencye, których jego uczniowie

si przestraszyli. Bo rzeczywicie, jeli przypucimy, e
spoeczestwo ma si uksztatowa na zasadzie równoci,

to musimy odrzuci przywileje wikszej siy lub inteli-

*) „Musimy by przygotowani na to, e niektórzy bd
mieszali ten system z tym, który znamy pod nazw wspól-
noci dóbr. Jednak pomidzy nimi niema nic wspólnego.
W przyszej organizacyi spoecznej kady bdzie zatrudniony
stosownie do swych zdolnoci, a wynagradzany stosownie do
swych dzie; to wskazuje wyranie na nierówno podziau
dóbr. W systemie wspólnoci dóbr natomiast wszystko dzieli

si równo, a przeciwko takiemu sposobowi podziau istnieje,

ma si rozumie, mnóstwo zarzutów".

(Doctrine de St. Simon. Exposition, Premier annee
1828—1829. Paris 1831).
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gencyi, gdy wszystko, co czowiek ma, zawdzicza spo-

eczestwu lub specyalnym zdolnociom wrodzonym, co

przecie nie jest jego zasug.
W szczegóach jeszcze wicej widzimy podobiestwa.

Przedstawienie wzgldnoci pojcia „wasno" w obu

naukach jest prawie to samo. „Lud Polski" mówi:
„Wasno przybieraa rozmaite formy. Niewolnictwo,

jak ju przedtem nadmienilimy, tworzyo przez pewien

czas wasno, która póniej przeistoczya si w feudaln,

emfiteutyczn, wreszcie dziedziczn. Kada taka prze-

miana bya naruszeniem wasnoci, a wic ze stanowiska

jej obroców aktem gwatu".

Albo w innem miejscu:

„Jeli si przypatrzymy formie wasnoci, to jest

stosunkowi midzy posiadaczem a przedmiotem posiada-

nia, widzimy, e ten stosunek gruntownie si zmieni,

(nastpuje duszy wywód, jak bezwzgldna wasno
ograniczon bya w wiekach staroytnych u ydów
i w wiekach rednich.) Francuska rewolucya wytworzya
wasno obecn, wasno mieszczask, wyczn, wy-

zyskujc... Czy my moemy, znajc powstawanie dzi-

siejszej wasnoci, woa, e wasno jest niezmienna?"

St. Simonici za powiadaj:

„Wasno jest zjawiskiem spoecznem i jak wszystkie

inne zjawiska spoeczne podlega prawu postpu ; moe
wic w pewnych epokach by rozumian, okrelan, re-

gulowan w rozmaity sposób''.

A nastpnie dalej:

„Na pocztku prawo wasnoci obejmuje rzeczy i lu-

dzi ; a nawet ludzie stanowi cz wasnoci najwaniej-

sz, najcenniejsz. Niewolnik naley do swego pana w ten

sam sposób, jak bydo i przedmioty materyalne. Pierwo-

tnie niema adnych ogranicze dla korzystania z prawa

wasnoci co do jego osoby. Potem prawodawca nakrela
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granice dla przywileju uywania i naduywania, który

waciciel mia na niewolnika, to jest, na czowieka-wa-

sno. Granice te zwaj si coraz bardziej. Pan traci

co dzie jak czstk moraln, umysow lub matery-

aln niewolnika. Wreszcie moralista i pracodawca jedno-

zgodnie stawiaj za zasad, e czowiek nie moe by
wasnoci swego bliniego. To wkroczenie ich powagi

w prawo wasnoci stanowi najzupeniejsze przeksztace-

nie, jakiemu kiedykolwiek ulego spoeczestwo ludzkie".

Uwieczeniem caej doktryny St. Simona jest teorya,

e „wyzysk czowieka przez czowieka musi znikn;
a wic i ustrój wasnoci, który ten wyzysk utrwala,

musi równie znikn".
W spoeczestwie zreformow anem samo spoecze-

stwo daje jednostce rodki do pracy, mówi „Lud Polski"

(„Praca przeistoczy si w obowizek spoeczny, a w sku-

tek tego tylko spoeczestwo bdzie j nagradza i do-

starcza do niej narzdzi"); u St. Simona wyraone to

jest w sowach: „Wasno jest funkcy". Aby to umo-

liwi, powinno, wedug zdania „Ludu Polskiego", pa-
stwo znie prywatn wasno rodków produkcyi

i w swoje rce wzi wadz rozporzdzania nimi, albo

jak mówi St. Simonici: „Obecnie, jak powiedzielimy,

wytwarza si nowy porzdek. Polega on na przeniesieniu

na pastwo, które si staje stowarzyszeniem pracowni-

ków, prawa dziedziczenia, dzi zamknitego w rodzinie".

Widzimy wic te same myli, tylko, jak ju mówilimy,

St. Simonici nie chc wspólnoci dóbr; lecz i tu rónica

nie jest wielka, gdy „Lud Polski" przyj wprawdzie

teoretycznie komunizm, ale w praktycznem zastosowaniu

byby z pewnoci przyszed do systemu St. Simonistów.

lady tego wpywu znajdujemy nawet we wzmian-

kowanej wyej instytucyi banków dla pomocy drobnym
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rolnikom i gminom; banki te jak najgorcej byy popie-

rane przez St. Simonistów.

Równie i pogldy na skutki takiego przewrotu spo-

ecznego byy po obu stronach te same. I tak n. p.

„Lud Polski" i St. Simonici przewidywali to, co teraz

przez ca demokracy socyaln zostao przyjtem, e
pogldy na prac ulegn zupenej zmianie.

Pogldy „Ludu Polskiego" na t kwesty ju wyej
przytoczylimy, za St. Simonici mówi: „Zamiast cz-
cego dzi pracowników elaznego acucha, zjawi si

wzy przywizania i wzajemnej pomocy".

Z Babuwistami mia „Lud Polski" wspóln teory

przemocy, majcej odegra gówn rol w tworzeniu

nowego porzdku.
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X.

Zastanówmy si jeszcze nad naukow wartoci
teoryi „Ludu Polskiego". Da si to uczyni tylko drog
porównania ich teoryi z teory obecnej demokracyi so-

cyalnej albo „naukowego socyalizmu" (jak go nazywaj
dla odrónienia od „utopijnego").

Pierwszem, co si rzuca w oczy i co charakteryzuje

ca teory ,.Ludu Polskiego", jest metoda, zupenie

róna od metody socyalizmu naukowego.

Marks i Engels, twórcy socyalizmu naukowego, roz-

poczynaj od badania stosunków gospodarczych kraju,

najbardziej pod wzgldem ekonomicznym rozwinitego,

Anglii. Badania te doprowadziy ich do przekonania, e
tylko zniesienie prywatnej wasnoci rodków produkcyi

i ich uspoecznienie moe dopomódz do usunicia klsk
dzisiejszego systemu gospodarczego. Socyalizm, wedug
nich, jest koniecznym rezultatem, wypywem dzisiejszej

kapitalistycznej wielkiej produkcyi.

„Lud Polski" kroczy zupenie inn drog. Gorcy
patryoci, do gbi poruszeni upadkiem powstania, które

rozporzdzao znacznie wikszemi siami, ni którekol-

wiek inne powstanie polskie, starali si znale rodki

i drogi, aby nie dopuci do nowego pogromu. Wierzyli,

e znajd je w reformie politycznej, która wszystkich

polaków uczyni wolnymi, równymi wobec prawa oby-

watelami i w ten sposób pozyska dla sprawy niepodle-
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goci Polski cae masy ludu pracujcego, a przedewszyst-

kiem chopów. Lecz wolno polityczna, ich zdaniem, nie

wystarczaa i nie mona by jej zdoby bez równoci eko-

nomicznej, która da si osign jedynie drog socyali-

zmu, gdy rozdzia gruntów musiaby doprowadzi w naj-

bliszej przyszoci spoeczestwo do nowego rozamu na

bogatych i biednych. Stali si socyalistami z patryotyzmu.

Reszta, jak uzasadnienie koniecznoci socyalizmu

prawem natury, albo zasadami chrzeciaskiej religii —
przyszo samo przez si. Ale tu ju musiay si koczy
ich dociekania. Zniesienie wasnoci prywatnej uznali za

dogmat, za co, co nie potrzebuje wcale udowodnienia.

1 dlatego brako im bodca do dalszych bada ekono-

micznych, dlatego ich teorya nie przyniosa adnych
owoców.

I nie mogo by inaczej. Polska bya wówczas kra-

jem rolniczym, a na znacznej czci obszaru prowadzono

jeszcze gospodark naturaln. Kiekujcy dopiero prze-

mys, otaczany opiek rzdu polskiego z lat 1815-1830,
zosta prdko, po zduszeniu powstania, zniszczony rabun-

kow gospodark moskali i zmala do nic nieznaczcego

minimum. Dlatego nie mogo tam by mowy o innym
komunizmie, jak tylko o agrarnym. A poniewa ten zmie-

rza gównie do poprawy losu chopa, nie mylano wic
o stworzeniu skomplikowanego, scentralizowanego aparatu

gospodarczego, do którego dy obecna demokracya so-

cyalna. dano jedynie stworzenia systemu maych go-

spodarstw rolnych, których produkty mogyby zaspokoi
potrzeby spoeczestwa

;
gospodarstwa te, stanowice

wasno spoeczestwa, mieliby uprawia poszczególni

producenci, co najwyej spóki. Dopiero póniej, gdy
„Lud Polski" zupenie przeksztaci si w sekt, powsta
system Switosawskiego, teokratyczno - demokratyczne
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unormowanie produkcyi, gdzie jednak te potrzeba wiel-

kiej produkcyi nie jest jasno wyoona.
Przypatrujc si samej teoryi, przedewszystkiem nie

znajdziemy w niej niczego nowego, gdy wszystko jest

albo rozszerzeniem albo parafraz pogldów Rousseau'a

i komunizmu chrzeciaskiego; powtóre, nie moemy po-

wiedzie, eby teorye „Ludu Polskiego" wywary jaki-

kolwiek wpyw na póniejsze pokolenia soyalistów.

Zupenie inny obraz przedstawiaj opracowania po-

szczególnych kwestyi, w których „Lud Polski" wypowie-

dzia wiele z tego, co obecnie przez wikszo demokra-

tów socyalnych zostao przyjtem. Do tych w pierwszym

rzdzie zaliczamy pogldy na pochodzenie wasnoci (patrz

wyej) i na wzgldno jej pojcia, któr wikszo ów-

czesnych ekonomistów uwaaa za ,.absolut"', za wito,
a i teraz wielu tak samo na ni si zapatruje. Pogld
ten, jak widzielimy, „Lud Polski" podziela z St. Simo-

nistami
;
jednake przykady historyczne, przytaczane dla

uzasadnienia tego pogldu, przewanie s czerpane z hi-

storyi polskiej, co wiadczy, e te pogldy rzeczywicie

rozumiano. Równie zgodnie z obecnemi zapatrywaniami

socyalnej demokracyi, uznawali oni niemoliwo przed-

stawienia dokadnego planu urzdzenia przyszego spoe-

czestwa, czego od nich daa sekcya Vimoutiers To-

warzystwa Demokratycznego. To wanie bardzo korzy-

stnie wyrónia pierwszy okres rozwoju „Ludu Polskiego"

od nastpnych. Bardzo trafne take s poszczególne za-

patrywania na ogólny przewrót w stosunkach spoecznych,

który musi nastpi po zniesieniu wasnoci prywatnej.

Pogld, e wydajno pracy w pastwie socyalistycznem

bdzie wysza, podzielaj obecnie wszyscy demokraci

socyalni ; dalej przewidywanie przewrotu pogldów ety-

cznych, zwalczanie obawy przed tyrani, któr ludzkoci

zagraa socyalizm i t. d.
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Kiedy si czyta o napaciach na „Lud Polski" i jego

na nie odpowiedzi, mimowoli przychodz na myl „de-

baty o pastwie przyszoci" w parlamencie niemieckim,

broszury Spencera, Richtera lub Schafflego przeciwko

socyalizmowi i odpowiedzi Bebla lub Liebknechta.

Równie pod wzgldem politycznym „Lud Polski",

jak widzielimy, mao pozostawi myli nowych lub si-

gajcych gbiej w stosunki. Ale i tu niektóre pogldy
zasuguj na zaznaczenie. Do nich zaliczamy:

a) Przewidywanie nieuchronnego rozkadu postpo-
wych partyi mieszczaskich, które musz by zmia-
done midzy dwoma siami walczcemi : socyaln demo-
kracy a konserwatyzmem.

b) Kpiny z demokratycznych mrzonek o wytworzeniu

szczliwego stanu chopskiego.

c) Krytyka sentymentalnego panslawizmu Towarzy-

stwa Demokratycznego, mogcego suy, wedug zdania

„Ludu Polskiego", jedynie do wzmoenia potgi cara.

Oto trwaa tre pism „Ludu Polskiego". Naszem
zdaniem, wystarczy, by zachci polskiego historyka do

badania tych pism.
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Kapitulacya Warszawy zakoczya powstanie 31 r.

Rozpoczte bohaterskimi czynami nieznacznej garstki mo-
dziey, bez udziau masy ludu, nie mogo ono dorosn
do znaczenia ludowej rewolucyi ekonomicznej. Kasta,

która wyczny kierunek powstania uja w swoje rce,

zmienia je w ,.prost militarn kampani" z obawy

przed wzrostem ludowej partyi — a zaprzedani dusz i cia-

em tej kacie, niedoni wodzowie przegrali kampanie

i zoyli bro w kilkadziesit tysicy bitnego onierza.

A ciar tej rewolucyi caem brzemieniem, jak zwykle,

upad na lud polski. Jego to dzieci — onierze krwi
swoj zrosili ojczyst ziemi, by wywalczy swobod —

dla szlachty, jego to dzieci odcierpie musiay za zdrad

swych wodzów. Bo kiedy panowie jeneraowie, oficerzy,

posowie, szlachta tumnie emigrowali zagranic — ca
mas polskiego wojska, cho obdarowan „amnesty",

wcielono do puków rosyjskich, oddano pod opiek mi-

koajewskich batogów i kazano w gbi Rosyi i na Kau-

kazie wiern sub carowi zatrze wspomnienie o prze-

stpstwie przeciwko prawej wadzy. Nieznaczna tylko

ilo onierzy skierowaa si wraz z ogólnym potokiem

ku Francyi, gdzie znalaza bezpieczny przytuek i odpo-

czynek po burzach wojennych.

Szczególniejsze koleje przechodzia ta cz armii

polskiej, co przez Brodnic wesza do Prus i tam zo-

ya bro w 19.000 onierza. Mikoaj i do nich przy-
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sa amnesty. Kiedy jednak wielu z onierzy, znajc

dokadnie jej warto, nie chciao jej przyj i wyrazio

stay zamiar przedostania si, bd co bd, do Francyi,

pruskie wojsko strzelao do bezbronnych. Kilkunastu o-
nierzy yciem lub cikiemi ranami przypacio swój

opór. Reszt zmuszono do cikich robót w pruskiej

twierdzy, Grudziu. Dopiero po dwóch latach cikich
znojów, pozwolono im opuci Prusy i wsadzono ich

w Gdasku na okrt. Cz ich popyna ku Francyi

i, wyldowawszy w Hawrze, zczya si z reszt emi-

gracyi, niektórzy dostali si w rce ajentów ks. Czarto-

ryskiego i przyjli sub w wojsku francuskiem, by wo-

jowa z beduinami w Algierze. Nareszcie 200 z pomi-
dzy nich zamieszkao w Anglii, w miecie portowem —

Portsmouth. Rzd angielski wyznaczy im mieszkanie i za-

pewni skromny od, który od biedy móg wystarczy.

Losy tej niewielkiej grupy onierzy, ich dziaalno, ich

stosunek do reszty emigracyi — szczególniej nas tutaj zaj-

muj; rozwój myli socyalistycznej na emigracyi wiele

im zawdzicza.

Byo to w pocztkach 1834 roku. Emigracya polska

od dwóch lat dopiero przebywaa na francuskiej ziemi,

a ju wpyw niezwykych warunków, w jakich odrazu

znalaza si wikszo emigracyi, okazywa si widocznie.

Wyszo cywilizowanych form francuskich, francuskiej

nauki, francuskiego ycia spoecznego bya zbyt wielk,

aby mogo by inaczej.

Z kraju rodzinnego przywioza z sob', emigracya

i swoje zapatrywania na stosunki spoeczne i pogldy
panujcej kasty, z której przewanie pochodzia. Widziaa
ona u siebie, e nierówno nietylko ekonomiczna, ale

i polityczna uwaan bya za dogmat, niemal za prawo
natury. Ponad chopem niewolnikiem, jeeli nie fakty-

cznie, to prawnie, byli panowie — szlachta. Ona przedsta-
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wiaa spoeczestwo, pastwo, Polsk, ojczyzn; jej inte-

resy byy interesami spoeczestwa; wszystkie inne war-

stwy byy dodatkiem tylko. Ale i ponad mas szlache-

ck byy wadze. Nieuszanowanie do wadz, do monych
tego wiata bynajmniej nie cechoway szlacheckiego wiata.

Owszem unione serwilistyczne zachowanie si wzgldem
wszystkiego, co przypominao wadz i uniony serwili-

styczny stosunek do arystokracyi daleko prdzej zga-

dzay si z jej ogólnem usposobieniem, ni czyn samo-

dzielny, ni energiczna i miaa protestacya przeciwko

powagom.

Jake odmienny od tych stosunków obraz przed-

stawiaa Francya! Bya to, coprawda, monarchia, rz-
dzona przez nieznonego z despotycznemi zachciankami

króla, ale monarchia, która zawdziczaa swe pochodzenie

ludowemu powstaniu i zmuszon bya, bd co bd,
z ludem si liczy. Do równoci istotnej byo wprawdzie

daleko; drobna garstka buruazyi, tak zwany kraj le-

galny, rzdzia krajem, mylc tylko o swoich interesach.

Ale uczucie równoci, przewiadczenie o swej sile

i o swych prawach dotaro do najniszych warstw ludo-

wych. Wielka francuska rewolucya pozostawia wszdzie
gbokie lady i pami o niej nie pozwalaa masom po-

przesta na tych drobnych politycznych ustpstwach, ja-

kie im Lipcowa Monarchia poczynia. Gbokie nieukon-

tentowanie nurtowao gbie spoeczestwa, tajne spiski

powstaway jeden za drugim i wstrzsay gwatownie
caem pastwem. Co wicej, nieukontentowanie mas za-

czynao podówczas przybiera nowe zupenie formy. Myl
socyalistyczna, myl o prawie wszystkich czonków spo-

eczestwa do udziau w korzyciach ze wspólnej pracy

wszystkich przechodzia z gabinetów mylicieli do ludu,

a teorye Baboeufa, St. Simon'a, Fourier'a coraz liczniej-
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szych znajdoway wielbicieli i wyznawców midzy ro-

botnikami.

Emigracya miaa tu przed oczyma lud, nietylko jako

„armatnie miso" ku wywalczeniu swobody — dla innych,

nietylko jako materya do wyzysku, lub filantropijnych

eksperymentów, ale w ludzie zmuszon bya uzna wa-

ny czynnik historyczny, który w danej chwili silnie móg
zaway na szali wypadków.

Najsilniejsze jednak dziaanie zewntrznych stosun-

ków musiaoby bez wielkiego wpywu pozosta na po-

jcia emigracyi, gdyby krytyka ostatnich wypadków listo-

padowego powstania nie dostarczya materyau do umy-
sowej roboty.

Z pocztku, zaraz po przybyciu na emigracy, nie

wiedziano zupenie, co przedsiwzi. Polski nie wyrze-

ka si nikt, wszyscy, nawet najzagorzalsi stronnicy re-

akcyi, utrzymywali, e pobyt swój na wygnaniu uwaaj
za tymczasowy wypoczynek tylko, niezbdny dla zaczer-

pnicia wieych si do walki z najazdem. Ale co robi,

jak robi, o tern nie wiedziano. Szukano pomocy u przy-

wódców, pokadano nadzieje w Czartoryskim, któremu

powierzano misye dyplomatyczne u obcych dworów, ocze-

kiwano zbawienia od niedonych jeneraów powstania,

modlono si nieledwie do niedonych resztek niedo-
nego sejmu. Dopiero krytyka zmienia powoli te zapa-

trywania. Z pocztku gosy, powstajce przeciwko temu

bawochwalstwu przed uznanemi powagami, pochodziy

od tych, co jeszcze w Warszawie napróno nawoywali

do zmiany systematu, wskazywali na otwart zdrad

w sejmie i w wojsku. W Warszawie nikt ich nie su-

cha; na emigracyi mogli oni caym zapasem wieego
dowiadczenia potwierdzi to, co przepowiadali dawniej.

Zaczto ich sucha uwaniej, i powanie roztrzsa ubie-
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ge wypadki. Rezultatem rozwagi mogo by tylko po-

tpienie przeszoci.

Poczony wpyw krytyki i otaczajcego ycia do-

konay razem gruntownej zmiany w pogldach mylcej
czci emigracyi i doprowadziy do wyranego zaryso-

wania si stronnictw. Krytyka wykazaa, czego robi nie

trzeba; otaczajce ycie, francuska nauka uczyy, co ro-

bi by mona.
W rezultacie wytworzyy si na emigracyi dwa gó-

wne kierunki.

Wszystko, co dawnych przesdów pozby si nie

umiao, czy nie chciao, co w zachodniej cywilizacyi nie

widziao nic innego, prócz blasku dworów, a history

pojmowao, jako gr decydowan przez potentatów tego

wiata, stano w szeregach arystokracyi, otoczyo j
zwartym szeregiem, bronic jej i jej interesów od poci-

sków emigracyjnej rzeszy. To za wszystko, co byo do-

stpne wpywowi europejskiej cywilizacyi, co byo mode,
ywe, a myle chciao, rzucio si do demokratycznych

przekona. Akt, podpisany przez 3.000 prawie emigran-

tów a ogaszajcy Czartoryskiego za nieprzyjaciela emi-

gracyi polskiej, by wyranym takiego rozdziau dowodem.

Grudzizcy onierze, osiadszy w Portsmoucie, ze-

chcieli przyj czynny udzia w emigracyjnem yciu
i w emigracyjnych pracach. Synowie chopów „z rkami
czarnemi od puga" nawet w oczach szlacheckiej emi-

gracyi kosztem krwi swojej, kosztem dwuletnich mk
w pruskich wizieniach, zdobyli sobie prawo do stano-

wienia wraz z innymi o losach ojczyzny. Dzieci ludu —

nic do arystokracyi pociga nie mogo; to te poczyli

si z jedynem zorganizowanem, widomem ciaem, przed-

stawiajcem myl demokratyczn na emigracyi — z Towa-

rzystwem Demokratycznem.

Towarzystwo Demokratyczne od dwóch lat ju istniao
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i dziaao — ale wanie dopiero w 1834 roku zaczo sobie

zjednywa szerokie koo zwolenników. Miao ono z po-

cztku na celu jedynie „dziaanie w sprawie narodowej pol-

skiej w duchu zasad filozoficzno-demokratycznych", ale zje-

dnawszy, dziki kracowoci swych przekona, najener-

giczniejsze jednostki emigracyi, postanowio przystpi
do pracy, wprost wyswobodzenie Polski majcej na celu.

Takie postawiwszy sobie zadanie, Towarzystwo De-

mokratyczne zajo si przedewszystkiem bliszem okre-

leniem swego celu. Caa ubiega historya dowodzia, e
tak go pojmowa, jak dotychczas pojmowano, nie mona.
Nadziej sprawy rewolucyjnej opiera na powiceniu
nieznacznej stosunkowo garstki narodu — szlachty, zapo-

mina o ludzie, o „jego 20 milionach" byoby to samo,

co skazywa si zgóry na zagad w walce z trzema po-

tnymi wrogami. Trzeba byo innych dróg szuka ko-

niecznie, trzeba byo tak dugo ucinionemu ludowi zu-

pen odda sprawiedliwo, zbrojne powstanie w eko-

nomiczn zamieni rewolucy. Mówili to wszyscy. Szo
tylko o wybór drogi do dziaania.

Uwag wszystkich ludzi postpu zwraca wtedy mu-

siay dwie doktryny spoeczne, które wprawdzie nietylko,

e nie wyday sobie ostatecznej walki, ale nie oddzieliy

si jeszcze od siebie zupenie, dosy wyranie jednak za-

znaczyy si, by jednej za drug nie bra. Jednej z nich

trzymaa si ówczesna postpowa buruazya, która pano-

waa wtedy nad opini we Francyi, i która stawiaa le-

galn lub nielegaln opozycy rzdowi. Utrzymywaa ona,

e deniem wszystkich postpowych partyi powinna by
wolno polityczna i kompletna równo wobec prawa —

a nie ekonomiczna, ta przyniosaby raczej szkod — po-

parta ludowem wszechwadztwem (powszechnem goso-

waniem). Rzeczpospolita amerykaska bya uwaan za

idea — a wasno indywidualna za najtrwalsz podstaw
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wszystkich urzdze spoecznych, za jedyn istotn r-
kojmi ich rozwoju.

Wyznawcy drugiej doktryny spoecznej mniej mówili

o wolnoci politycznej. Uznawali jej ogromne znaczenie,

ale uwaali j za nieuchronny wynik gruntownej zmiany

warunków spoecznych, która przedewszystkiem powinna

doprowadzi do kompletnej równoci ekonomicznej, do

„porównania kondycyi socyalnych''. Nie troszczyli si
bynajmniej o indywidualn wasno, utrzymywali raczej,

e jest ona ródem nieszcz, trapicych spoeczestwo.

Mówiono o prawie do pracy, o prawie kadego czonka

spoeczestwa do korzystania z bogactw wspóln nagro-

madzonych prac. I nietylko mówiono. Krwawo przytu-

mione powstanie lyoskich robotników dowodzio, e idea

do czynu dojrzewa zaczynaa.

Towarzystwo Demokratyczne albo przynajmniej jego

zaoyciele i kierownicy, majc dwie przed sob do wy-

boru drogi, z pocztku nie wahali si dugo. Nie trudno

byo dla szlachetnych umysów zaoycieli i kierowników

Towarzystwa poj, e równo wobec prawa, ludowe

wszechwadztwo, jest dla ndzarza szyderstwem tylko

;

nie trudno byo oceni, e indywidualna wasno jest

przywilejem tylko na rzecz tych czonków spoeczestwa,

którzy z niej korzystaj, a krzywd dla tych, co z niej

nie mog korzysta. „Ziemia do wszystkich nalee po-

winna" — przypominali oni w jednej ze swych odezw do

onierzy polskich. „Wspóln dla wszystkich powinna by
ziemia i jej owoce" —odzywali si autorowie pierwszego

projektu do manifestu Towarzystwa. Byy to socyali-

styczne dnoci, które odrazu stawiay Towarzystwo po

stronie ludu.

Towarzystwo jednak nie rozwino dalej tych myli,

nie wyprowadzio konsekwencyi. Kiedy bowiem w 1835

roku na rozstrzygnicie ogóu czonków Towarzystwa
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przysza kwestya wasnoci osobistej, wszystkie prawie

sekcye, rozrzucone po caej Francyi, jednozgodnie si
owiadczyy za jej utrzymaniem. Uyto najrozmaitszych

argumentów, z filozoficznego i praktycznego stanowiska

napadano na wspóln wasno, zarzucano jej utopijno,

jej zwolennikom — krwioerczo, rezultat by zawsze

ten sam : „na równo wobec prawa przystajemy, komu-
nistami by nie chcemy".

Bya to rzecz zreszt naturalna. Kto mówi o wy-
mierzeniu ludowi zupenej sprawiedliwoci, ten mia tylko

jedn drog przed sob - zwróci si do ludu. Przepa
midzy dwiema gównemi warstwami narodu, midzy
ciemizc a ciemionym, panem — szlachcicem, a nie-

wolnikiem — chopem, bya zbyt wielk, aby j zapeni
mona byo sowami propagandy midzy szlacht. Kto

chcia przedewszystkiem Polski ludowej, ten powinien

by zerwa zupenie ze szlacht, ludowe interesy przy-

j za swoje, ten nie powinien by zwraca si do szlachty,

by u niej wzgldno dla ludu wyprosi i zdoby dla

niego ustpstwa, ale zerwawszy ze szlacheckiem spoe-

czestwem, ludowe tylko interesy za swoje przyj, z lu-

dem razem jego prawa wywalczy. Kierownicy Towa-
rzystwa nie poszli t drog, zwrócili si nie do ludu,

a do szlachty. Przyjwszy za haso : „przez Towarzystwo

dla Polski", wciskali ide wyswobodzenia ojczyzny w cia-

sne ramy pojmowania ogóu Towarzystwa, który, bd
co bd, przewanie skada si ze szlachty i uprzywi-

lejowanych. Pomidzy czonkami byli ludzie wprawdzie

istotnie lud miujcy, gotowi do powice ; tego wy-

mownie dowodzi duga lista mczenników Towarzystwa.

Masa jednak, gotowa do boju kadej chwili, chciaa Pol-

ski dla ludu, ale chciaa jej i dla siebie, czekaa ekono-

micznej rewolucyi, ale poprzestaaby i na powstaniu. Ro-

zumiaa ona, e w tern powstaniu lud powinien wzi
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udzia, ale wiedziaa te dobrze, e powstanie bez

udziau szlachty i uprzywilejowanych trudne, niemoliwe

prawie. Stad ch pogodzenia interesów obydwóch warstw

spoecznych. Std te wszelkie wrogie wystpowania

przeciwko szlachcie maj raczej deklamacyjny cha-

rakter, a obrona interesów ludu graniczy z sentymenta-

lizmem. Wtpi o szczeroci przekona demokracyi

trudno by byo, ale nic lepiej od historyi Towarzystwa

nie dowodzi, e wyswobodzenie ludu polskiego tylko

spraw ludu by moe.
Dlatego te, podczas gdy Towarzystwo Demokraty-

czne, cofajc si coraz bardziej od wspólnoci ziemi i jej

owoców, coraz bardziej zbliao si do zniesienia pa-
szczyzny — ide prawdziwej równoci spoecznej przy-

jli do serca jedyni, istotni przedstawiciele ciemionego
ludu polskiego na emigracyi. Portsmoucka gmina onierzy

stana w opozycyi do coraz wyraniej wystpujcych anti-

spoecznych, indywidualistycznych tendencyi Towarzy-

stwa, przeciwstawiajc indywidualnej wasnoci— wasno
wspóln, konkurencyi - braterstwo, hierarchii spoecznej -

porównanie kondycyi socyalnych. Na szerszy rozwój tych

poj, na jasne ich sformuowanie wpyna silnie du-

chowa pomoc, z któr popieszyli do nowo kiekujcej

na emigracyi myli ci jej czonkowie, co nie zawahali

si przyj jej ostatecznych konsekwencyi. W caej emi-

gracyi nie wielu si ich znalazo, zaledwie kilkunastu,

ale nie brako midzy nimi takich, którzy swemi zdol-

nociami, charakterem, postpowaniem chlub caej pol-

skiej emigracyi przynieli. Dosy tu wspomnie Tadeusza

Krpowieckiego i Stanisawa Worcella.

Krpowiecki z bystrem pojciem, nieugitym cha-

rakterem, elazn wol, by najznakomitszym i najzasu-

eszym podówczas obroc ludu. Lud miowa szczerze,

prawdziwie: tego dowioda powszechna mio, jak so-
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bie u onierzy zjedna umia, dowioda odwaga, z jak
zawsze wystpowa w obronie ich praw. Jego niespo-

kojny, wiecznie dziaalnoci pragncy umys nie dozwa-

la mu spocz na chwil. By on jednym ze spiskow-

ców, co rewolucy listopadow przygotowali. Kiedy po-

wstanie trzeba byo popiera orem, wyruszy w pole

i bra udzia w pierwszych z najazdem potyczkach: wró-

ciwszy do Warszawy, napróno nawoywa cigle do

zmiany systemu, wskazywa, gdzie szuka zdrady naley.

Ciko ranny, wyemigrowa do Francyi i by jednym

z zaoycieli Towarzystwa Demokratycznego. On to na

pierwszym obchodzie listopadowej rocznicy, wobec przed-

stawicieli caej Francyi, rzuci w oczy oskarenie wszyst-

kim, co spraw powstania i spraw ludu zdradzili. Cho
zaoyciel Towarzystwa, nie waha si z niem zerwa
i przyczy do portsmouckich onierzy, kiedy ono wste-

czny kierunek przyjmowa zaczo. Mia jednak pomimo
zalet i przywary, którym nieraz ulega. By on ambitny,

i ambicya ta nieraz prowadzia go do kroków faszy-

wych, nie pozwolia mu wytrwa do koca na drodze,

któr obra.

Caa emigracya, bez rónicy przekona, znaa i szano-

waa Worcella. Hrabia, z bogatego rodu, mia wietn
przyszo przed sob. Kiedy powstanie wybucho, od-

razu wzi w niem udzia. Obrany posem rówieskim

na sejm, bra udzia w jego pracach a po upadku po-

wstania w3remigrowa. Ale na obczynie nie przesta pra-

cowa dla Polski. Cae jego ycie, czyste jak za, zape-

nione byo jedn myl, jednem deniem — wyswobo-

dzenia Polski. Dla tej sprawy wszystko powici: sto-

sunki, majtek, rodzin, a kiedy, przejwszy si nowemi

ideami, zrozumia, e sprawy Polski od sprawy ludowej

oddziela nie mona, i on poszed w lady Krpowiec-

kiego i swoje usugi portsmouckim onierzom ofiarowa.
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Czystszego sug idei wystawi sobie trudno
;
gdyby by

stalszym, lepiej by to moe byo dla sprawy, któr

broni.

W historyi emigracyi 31 roku trudno znale co
równie piknego, jak postpowanie ludzi, jak Krpowiecki,

Worcell, Gronkowski, Switosawski, i inni, co zerwawszy

ze wszystkiem, w czem wyroli, ze wszystkiemi swemi

szlacheckiemi sympatyami, oywieni duchem równoci,

przenosz si midzy lud emigracyjny, by dzieli z nim

rado i troski, gód i niedostatek, i rad i pomoc, so-

wem i piórem pomaga rozwojowi nowych idei. W caej

emigracyi niema pikniejszego aktu, jak deklaracya, w któ-

rej wraz z onierzami portsmouckimi owiadczaj: „ Zrze-

kamy si na zawsze uywania wszelkich korzyci spoe-

cznych, nie opartych na prawach, sucych caemu ludowi

polskiemu. Obowizujemy si jako czstka ludu... praco-

wa nad przywróceniem mu wszystkich praw... i niszczy

to wszystko, cokolwiek by dyo do przeszkodzenia po-

równaniu kondycyi socyalnych, obalajc stan dzisiejszy

spoecznoci... Dla tych celów oddajemy cae jestestwo

nasze..."

Prawie wszyscy wychodcy portsmouccy byli zwolen-

nikami nowych pogldów ; tylko nieznaczna stosunkowo

ilo (37) nie zdobya si na tyle samodzielnoci i pozo-

staa przy Towarzystwie Demokratycznem. 141 za o-
nierzy, do których szeciu „inteligentnych", szlacheckich

przyczyo si towarzyszów, postanowio niezalenie roz-

wija swoje idee. Zaproponowali oni Towarzystwu wspóln
prac na podstawie programu, gdzie by wspólna wasno
dominujce zajmowaa miejsce. Gdy za Towarzystwo, ja-

kiemy to widzieli, nie zgodzio si na takie postawienie

programu, portsmouccy wychodcy, widzc coraz silniej

wzrastajcy rozdzia midzy swemi ludowemi tendencyami

a demokratyczno-buruazyjnym kierunkiem Towarzystwa,
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postanowili zerwa zupenie zwizki, jakie ich z reszt

emigracyi czyy i utworzy samodzielne, niezalene ciao

z oddzielnym zupenie programem — istotne przedstawi-

cielstwo ludu polskiego i jego interesów. Ciao to na-

zwali oni gromad — a na pamitk dwuletnich cierpie

w fortecach pruskich — Grudziem. Wszyscy jej czon-

kowie podpisali uroczyst deklaracy — manifest do pol-

skiej emigracyi, wyjaniajcy ich odrbne stanowisko, ich

rogram, ich pojmowanie zasad demokracyi i ich nadzieje

na przyszo.
„Bólem polskiego ludu" mówi oni w tym manife-

cie, „jest gód, zimno, choroby, chosta, wzbronienie umy-

sowego wzrostu. Ndz sprowadzaj posiadacze, cierpi

nieposiadacze. Aeby ustali równo, znie ndz i po-

jedynczych tyranów chci zbezsili, naley dy do tego,

by ludzie nie dzielili si na obóz majcych wasno i na

obóz bez ziemi, na ród póbogów i na ród stadniczych

istot w ludzkie przyodzianych rysy...

„Towarzystwo Demokratyczne chce prawa wasnoci
z podeptaniem prawa egzystencyi czowieka, zachowuje za-

tem stan rzeczy przedrewolucyjny... Sekcye... obrzuciy sw
kltw pojcie zrównania kondycyi socyalnych. Powsta
przeciwko zrównaniu kondycyi socyalnych jest kama
przeciwko braterstwu... jest to zaoy sprzysienie prze-

ciwko wolnoci...

„Ogaszajc przeto wobec emigracyi, Polski i ludzko-

ci wszelkie czynnoci Towarzystwa Demokratycznego za

niewane i zowrogie ludowi polskiemu, bo bdce pod
wpywem wstecznej doktryny, zawizujemy si... w Lud
Polski i korporacyi naszej... nadajemy nazwisko Gromady
Grudzi...

„Lud nie chce by ju paszczcym si ebrakiem",

czytamy dalej, „nie chce oczekiwa od zrobaczaej mniej-

szoci praw swoich jamuny... Lud nie chce waszej da-
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rowizny wasnoci... Mdrsi jestemy, i jeeli wy waszej

dobijecie si ojczyzny, sami do niej wracajcie, bo my
drug, przeciwn wam jestemy ojczyzn...

„Ojczyzna nasza, to jest lud polski, zawsze bya
odczna od ojczyzny szlachty; jeeli byo jakie zetkni-

cie pomidzy krajem szlachty polskiej a krajem ludu

polskiego, miao ono niezaprzeczone podobiestwo do

stycznoci, jaka zachodzi pomidzy zabójc i ofiar...

„Krok nasz dokonany tym aktem suy za rodek,

wypada nastpnie oznaczy cele... Postp dopóty si nie

zatamuje, póki... najdalsze nastpstwo braterstwa, porów-

nanie kondycyi socyalnych, nie stanie si ciaem. Jeeli

tej jednoci zasad nie zoymy... z pogorzeliska jednych

tyranów rodzi si bd nowi... Niewola albo równo
bezwzgldna, Mikoaj, albo zupene przywrócenie praw

ludu ; wybierajcie" *).

Caa emigracya przyja wystpienie „gromadzian",

jak si sami oni nazywali, z powszechnem oburzeniem.

Najbardziej agodni nazywali ich utopistami, marzycie-

lami ; za hajdamaków, krwioerczych admiratorów Hu-

mania brai ich inni. Cay potop insynuacyi, szyderstw,

obelg posypa si na wybijajcych si z pod ogólnej kar-

noci chopów, co omielili si broni swych praw. Tylko

na wyspie Jersey kilku emigrantów z „inteligencyi" przy-

stpio do ogólnych zasad manifestu i poczyo si

w osobn gromad „Huma". Prócz tego, kilka pojedyn-

czych gosów z rónych okolic Francyi odezwao si
z przychylnoci dla ogólnych de gromad.

Niezraone jednak obojtnoci, niezraone przeci-

wiestwami, obie gromady, poczone cisym wzem
wzajemnej przyjani, pracoway dalej. Za przykadem De-

*) Cytujemy z wydanego w Jersey w 1854 r. przez wi-
tosawskiego zbioru p. t. „Lud Polski".
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mokratycznego Towarzystwa postanowiy one wyjani
sobie rozmaite kwestye, które by nastrcza si mogy
w razie, gdy urzeczywistnienie ich idei staoby si prawdo-

podobnem. Dlatego te i dziaalno gromad objawiaa

si w najrozmaitszych formach.

Prowadzono obszern korespondency, wysyano odezwy

do rozmaitych sekcyi Demokratycznego Towarzystwa dla

dokadnego wyjanienia programu. Obchody rocznicy listo-

padowej lub inne uroczystoci daway gromadzie mono
do przedstawienia przed cudzoziemcami, którzy w obcho-

dach udzia brali, swych zapatrywa i do wyjanienia

swej sympatyi dla ludów, dla midzynarodowej rewolu-

cyi. Pojedynczy czonkowie, ci, którzy najlepiej piórem

wadali, zajmowali si szczegóowem obrabianiem kwestyi

najbliej zajmujcych ogó; poczem kwestye te rozbie-

rano szczegóowo na zwyczajnych posiedzeniach gromad,

dyskutowano, stawiano wnioski, poprawki, póki ostateczna

redakcya nie zgadzaa si ze zdaniem ogóu. Zwracano

czujn uwag na wszelkie manifestacye ludu angielskiego

i oddzielnych osób w sprawie polskiego ludu; starano si
tómaczy i wyjania tam, gdzie nieznajomo rzeczy

bya widoczn, karci, gdzie niesumienno lub za wola

wystpoway. Wszystko to starano si drukowa dla

prdszego rozpowszechnienia — pomimo cigego prawie

braku rodków materyalnych — w formie, po wikszej

czci, odezw do rozmaitych osób, korporacyi, ludów,

narodów. Krytyczna strona odezw, z mniejszym lub wik-
szym talentem pisanych, zawsze jest pena trafnych uwag,

gbokich niekiedy myli. Ale istotnie mistrzowskiemi

byy niektóre krytyki de Towarzystwa Demokraty-

cznego; kierunek jego dziaalnoci, jego anti-spoeczne ten-

dencye wykazane byy z si argumentacyi i z tak g-
bokoci przekona i wiar w prawd goszonych idei,
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e dzi jeszcze, czytajc te pene wietnych koncepcyi,

humoru, dowcipnych zwrotów ustpy, nie wiele doda,

nie wiele uj by z nich mona.
O ile jednak krytyczna strona odezw, traktatów

i broszur ludowych najzupeniej zgadzaa si z pogldami

najbardziej postpowych ówczesnych mylicieli, o tyle

strona ich dodatnia niezawsze opieraa si na realnych,

pozytywnych podstawach. Postaramy si zreszt o tern

obszerniej pomówi póniej, na teraz tylko przejdziemy

do opowiadania o dalszych losach obydwu gromad

socyalistycznych.

Zenon Switosawski by jednym z najbardziej gorli-

wych czonków gromady, a do ostatka wiernie dotrzy-

ma placu, bronic przekona, których do koca ycia

nie zmieni; jemu to zawdziczamy zachowanie pamici

o naszych gromadach. Zebra on w jeden obszerny tom

nietylko wszystkie druki, wydane kiedykolwiek staraniem

gromad, ale przyczy do nich protokóy ciekawszych

zebra i posiedze, waniejsze ustpy z obszernej kores-

pondencyi gromad, ich wyroki i decyzye. Przed oczami

czytelnika tego zbioru dosy wyranie wystpuje wewn-
trzne ycie i umysowa dziaalno socyalistycznej emi-

gracyi; inne za emigracyjne pisma, ich óciowe krytyki

na „szalonych" z Portsmouth i Jersey dopeni mog tego

obrazu. W krótkoci postaramy si go tutaj przedstawi.

Z pocztku pracowano z caym zapaem, jaki nowa
idea, bez zaprzeczenia sprawiedliwa, szlachetna, tak blisko

przypadajca do serca wikszoci gromadzian, wzbudzi
bya zdolna. Posiedzenia odbywano regularnie, sumiennie

prowadzono protokóy wszystkich posiedze i skrupulatnie

je do archiwów gromady skadano. Pomimo nadzwyczaj

niskiego odu, pacono regularnie wysokie skadki, prze-

znaczajc je na druk odezw i broszur, kosztem gromad
wydawanych. Pracowano wiele nad wasnem wyksztace-

79



niem i przygotowywano si do przyszej dziaalnoci
w ojczystym kraju. Niepimiennych (bo i tacy byli)

uczono pierwszych pocztków; urzdzano regularne wy-
kady, na których umiejtniejsi czonkowie gromad dzie-

lili si swemi wiadomociami z reszt swych towarzyszy:

uczono jzyka francuskiego, historyi; objaniano prawa
czowieka i obywatela, tómaczono ewangeli z socyali-

stycznego punktu widzenia. Osobna z ona gromad wy-
brana „Komisya przygotowawcza", z pocztku z 14 czon-

ków zoona, zajmowaa si specyalnie zewntrznymi sto-

sunkami i zdawa musiaa co kilka miesicy sprawozda-

nie ze swoich czynnoci. Z tych sprawozda korzystajc,

moemy cokolwiek o dziaalnoci gromad powiedzie.
Z pocztku szo gromadom przedewszystkiem o zu-

pene oddzielenie si od wszystkich innych stronnictw

emigracyjnych. Lata 1S34 i 1835 byy jeszcze epok
przejciow. Towarzystwo Demokratyczne nie wystpo-
wao jeszcze z zupen stanowczoci i przygotowywao
swój znakomity manifest ; arystokracya i jej zwolennicy

czekali dopiero na wystpienie swego „króla de facto".

Reszta emigracyi, lkajc si komunizmu, o który jak naj-

niesuszniej Towarzystwo Demokratyczne posdzano, ocze-

kiwaa, nie wiedzc, w któr stron si zwróci — by
to gotowy materya do ,.Zjednoczenia". Wyrane wic
odgraniczenie od reszty emigracyi byo najblisz potrzeb,

by nie zagin poród emigracyjnego chaosu. Cay te
pocztkowy okres swych prac komisya przygotowawcza

powicia takiej pracy. Napisano odezwy do wielu sekcyi,

wyjaniajce odrbno zupen i niezaleno stanowiska

gromad. Nie chcemy, mówi gromada Grudzi do sekcyi

Vimoutiers, bronic swych zapatrywa od zarzuconej im

niepraktycznoci i niekonsekwencyi, nie chcemy wasno-

ci indywidualnej, ani rozdawnictwa pomidzy wocian
na dziedziczn wasno ziemi, która z prawa do wszyst-
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kich czonków spoeczestwa naley. Rozszerzyoby to

indywidualizm, który my wanie niszczy chcemy
;

po-

wikszyoby liczebn si panujcej kasty — posiadaczy,

a tyrania tej kasty nad nieobdarzonymi wasnoci wzro-

saby znacznie i uwieczni by si moga. Dlatego te
chcemy, aby wasno bya gwarancy istnienia kadego
czowieka, by bya niejako zwizkiem, czcym pomi-
dzy sob wszystkich czonków spoeczestwa. Spoecze-
stwo powinnoby kadego swego czonka obdarzy we
wszystko, co mu dla utrzymania potrzebne, t. j. najprzód

postara si o jego najracyonalniejsze wychowanie, a po-

tem, gdy czonek spoeczestwa dojdzie do lat, w któ-

rych sam swoim losem rozporzdza bdzie w stanie,

zaopatrzy go w narzdzia do pracy takiej, jak sam so-

bie wybra zechce. Nie mogcy pracowa, dzieci i starcy

bd utrzymywani kosztem spoeczestwa. Banki naro-

dowe pod nazwiskiem kas poyczkowych, posikowych

zastpi miejsce dzi istniejcych monopolicznych banków
pastwowych. Absolutna wolno zebra, stowarzysze

zapewni czonkom spoeczestwa kompletn swobod ru-

chu. Pozwoli ona im czy swe pojedyncze usiowania,

przy pomocy narzdzi zapewnionych im przez spoecze-
stwo, wspólnie produkowa niezbdne dla spoeczestwa
produkty; ta sama wolno stowarzysze umoebni im

czenie si w spóki spoywcze, oparte na wspólnoci

uywania produktów wspólnej pracy. Urzdzenia te wszyst-

kie, mówi dalej Gromada, byyby niemoliwe, gdyby nie

pozostawiay szerokiej autonomii gminom, skadajcym
naród, pastwo lub spoeczestwo : centralny zarzd ka-
dego wikszego spoeczestwa nie byby w stanie susznie

podzieli midzy swych czonków narzdzia pracy. Dla-

tego te chcemy, by wyposaenie wszystkich czonków
nastpowao w skutek uchwa miejscowych Gromad. Chce-

my, by wszystkie urzdzenia byy dokonane pod kontrol
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ludu samego, pod kierunkiem silnej scentralizowanej

administracyi, wybranej z ona ludu.

Mówicie, czytamy dalej, o niemoliwoci naszych

planów, o tem, e lud nas nie rozumie, e gdyby mu
przyszo wybiera, wybraby z pewnoci indywidualn

wasno i wolaby kawaek ziemi, ni nic; mówicie, e
ziemia podn by przestanie, kiedy nie bdzie indywi-

dualn wasnoci jednostek. Odpowiemy wam na to,

e midzy wspóln wasnoci dla wszystkich, a poje-

dyncz dla niewielu, lud nasz, którego my dziemi je-

stemy, wybierze z pewnoci to, co dla wszystkich do-

godniejsze; dalej, e tylko wspólne usiowania pracuj-

cych mog doprowadzi rolnictwo do kwitncego stanu.

Wedug was, nie wiemy nic o sposobach wprowadzenia

tej wspólnej wasnoci na nasz ziemi. Ale przecie to

rzecz oczywista, e wspólne usiowania pracujcych, uci-

skanych a nadto wystarcz do wprowadzenia nowego
porzdku, a spoliacya (ograbienie) niewielu na korzy
ogóu daleko atwiejsz bdzie do urzeczywistnienia, ni
dzisiejsza spoliacya ogóu na korzy niewielu. Zarzuca-

cie nam, e nasz cel jest zbyt oddalony, aby go zreali-

zowa si udao. Odpowiemy wam, e ludem jestemy,

i tylko dla dobra ludu pracowa chcemy. A jeeli zarzu-

ca nam chcecie, e nie wierzymy sami w prawd na-

szych przekona, szukajc gwatownych rodków do ich

urzeczywistnienia, przypominamy wam, e gdybymy nie

wierzyli w nasze prawo do przeprowadzenia naszych idei

wszelkimi moliwymi rodkami, dowodzioby raczej to

niestaoci naszych przekona.

W takim mniej wicej duchu pisano i inne odezwy.

Sekcyi Mon-Marsan odpowiadano na zarzuty odszczepie-

stwa od ogólnej sprawy emigracyi, e jedno wtedy

tylko na emigracyi przynie mogaby zbawienne skutki,

gdyby bya gwarantowana jednoci pogldów; sekcyi
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Fontainebleau, któr przerazi bojowniczy ton odezw Gro-

mady, e, jak tego dowodzi caa historya spoeczestw
ludzkich, wielkie idee urzeczywistnione by mog tylko

drog siy. „Myl nasz jest strci wadz reprezentu-

jc interes drobnej czstki naszego spoeczestwa, a strci

j tylko w kraju silne powstanie ludu. Towarzystwo wa-

sze (Demokratyczne) odrzuca te rodki. Bardzo susznie;

tam gdzie niema adnej myli, tam i rodków nie po-

trzeba adnych. Bo zaprawd powiadamy wam, kocz
odezw jej autorowie, Towarzystwo Demokratyczne prze-

minie, emigracya przeminie, ale sowa nasze nie prze-

min, nie przeminie myl nasza".

I nie przemina i nie przeminie, i niedalek jest

chwila ostatecznego jej zwycistwa, moemy doda my,

odzywajc si po pidziesiciu latach na prorocze sowa
naszych szlachetnych poprzedników.

Odezwy takie odgraniczay gromadzian od reszty

emigracyi kompletnie. Zaczem posza i wewntrzna praca

w onie Gromady, w celu bliszego wyjanienia wszyst-

kich kwestyi, dotyczcych szczegóowego urzdzenia przy-

szego spoeczestwa. Znajdujemy wskazówki o tych pra-

cach w drugiem sprawozdaniu komisyi przygotowawczej

z 15 sierpnia 1838 r. Jeden z czonków Gromady, zbyt

wczenie zmary, Gronkowski, wygotowa rozpraw o woj-

skowoci ; Worcell dosy obszernie wyoy zapatrywania

swoje na wasno, zaaprobowane i przyjte póniej przez

Gromad. Pojcie wasnoci, dowodzi Worcell, cho za

podstaw dzisiejszego spoeczestwa przyjte, za pod-

staw nawet wszystkich spoeczestw okrzyczane, nie

jest bynajmniej pojciem staem, za prawo natury bynaj-

mniej uchodzi nie moe. Dawniej bya wasno gminn,
póniej rodow, póki osobist si nie staa. Dawniej do-

tyczy ona moga nawet plemion, ludzi; dzi tylko do

rzeczy stosowa j mona. I zmienia si ona i moe
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i musi, tak jak wszystkie pojcia, stojce na zawadzie

postpowi ludzkoci. Nietykalnemi s tylko równo i wol-

no czowieka i witem jest prawo braterstwa z góry

nam zakrelone.

Pórodki nie s w stanie pomódz dzisiejszemu opa-

kanemu porzdkowi rzeczy: obdarzenie wasnoci tych,

którzy jej dotd nie maj — chopów, doprowadzi tylko

do popltania stosunków spoecznych. Bo najprzód odda-

nie choby nawet maych tylko kawaków ziemi chopom

bdzie naruszeniem podstaw dzisiejszego spoeczestwa—
nietykalnej wasnoci, a potem pozostan zawsze w kraju

niewaciciele, rzemielnicy, zagrodnicy, chaupnicy i t. d.

Std nowa niewola. Ale i uwaszczeni chopi, z natural-

nej kolei rzeczy, rozmnaajc si, nie bd w stanie za-

spokoi swych potrzeb z drobnych kawaków roli i ule-

gn przewadze wikszych posiadaczy i, pomimo równoci

wobec prawa, bd musieli si podda faktycznej prze-

mocy.

Wasno, jako spoeczna forma zewntrznego wiata,

dowodzi dalej Worcell, jest wypywem spoecznego zwizku.

Kademu prawu odpowiada obowizek, a wic jaki spo-

eczny obowizek odpowiada musi prawu wasnoci; ina-

czej wasno byaby tylko wystpkiem wobec ludzkoci,

grzechem wobec Boga. Dawniej obowizkiem spoecze-

stwa byo rozpowszechnianie si po ziemi i owadnicie

jej powierzchni (mnócie si i rozmnaajcie si) — dla-

tego te zachowanie rodu byo rzecz pierwszej wagi,

std te i wasno dziedziczna. Ale kiedy ziemia owad-

nit zostaa, dawna instytucya rodowej, dziedzicznej was-

noci staa si tylko narol na spróchniaem drzewie spo-

ecznego organizmu.

Przyjcie na wiat Chrystusa zapowiedziao pocztek

nowej epoki. wiat by owadnity ; ludzie zamiast roz-

prasza si po wiecie zaczynaj si skupia. Obowizek
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czowieka zmienia si teraz; nie jest nim ju owadni-
cie, ale udoskonalenie wiata zewntrznego. Wydosko-
nali go tylko moe praca; praca wic staa si obo-

wizkiem odpowiednim wasnoci.
Otó obecna wasno wcale temu obowizkowi nie

odpowiada. Owszem, od pracy nie zaley ona zupenie,

a cech jej 1) posiadanie z prawa rodu i 2) korzysta-

nie z pracy innych.

Dlatego kady nowy ruch spoeczny powinien zni-

szczy te dwie cechy wasnoci. „Niszczc zasad dzie-

dziczenia, uczcimy zasad równoci ; kadc prac za wa-

runek wasnoci, uczcimy zasad wolnoci, czyli zasug
indywidualn. eby za uczci zasad braterstwa, musimy
przela wadz wieczyst nad wasnoci do rk spoe-

czestwa.

„Praca bdzie wtedy obowizkiem i zasug spoe-

czn — spoeczestwo wynagradza za ni ; do niego te
bdzie nalee i wasno ziemi.

„Zniknie wtedy indywidualistyczny charakter, anarchia

wasnoci ; nikt nie bdzie w stanie oddzieli swej ko-

rzyci od korzyci spoecznej.

„Zniknie wychowanie rodzinne, bo wychowanie b-
dzie czci wyposaenia, jakie daje spoeczestwo swym
czonkom.

„Nastpi zlanie si wszystkich w jedno wspólne

braterstwo."

Umylnie przytaczamy tutaj szczegóow tre ro-

zumowa Worcella, bo uwaamy je za najbardziej typo-

we, i chcielimy wykaza, jakiemi drogami dochodzili

nasi ówczeni socyalici do poj dzi ogólnie przyj-

tych, uwiconych przez nauk i rozpowszechnianych

drog propagandy pomidzy robotnikami caego wiata.

Spory, odpieranie pismem, drukiem i sowem, w dzien-

nikach, korespondencyach i politycznych mityngach, roz-
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maitych zarzutów, walka z Czartoryskim, z angielskimi

radykaami i nieradykaami, z 0'Connelem, Roebouckiem,

zajmoway reszt wolnego czasu u Gromady.

W kocu 1836 roku podane sprawozdanie pene jest

róowych nadziei na przyszo. Idee Gromady znajdo-

way uznanie w niektórych nawet emigracyjnych koach.

Pomimo wrogiego stosunku Towarzystwa Demokraty-

cznego do Gromad (posunito si w nim do tego stopnia, e
wszystkie druki pochodzce od Gromady Portsmouckiej

poprostu konfiskowano), pomimo trudnoci, jakie stawiaa

policya francuska rozpowszechnianiu si ich prac, z emi-

gracyi dochodziy coraz czciej do Gromad pojedyncze

objawy sympatyi. Dwie nawet sekcye, Panteon i Chaillot,

zbliaj si cokolwiek do Gromad; a w prasie francu-

skiej demokratycznej zaczynaj mówi o nowo powsta-

jcej na emigracyi polskiej opinii. Co wicej, idee Gro-

mad przechodzi zaczy granic kraju. Jeden z emisa-

ryuszów wiadczy przed Gromad o sympatycznem przy-

jciu, jakie znalazy nowe pojcia pomidzy rodakami;

wielu emigrantów, w tym czasie wanie z Krakowa wy-

gnanych, owiadcza si take za Gromadami. Nadzieje

rosy, razem z niemi i pewno, i wiara w ostateczne

zwycistwo nowych przekona.

Nic te dziwnego, e Gromady pod wpywem tych

nadziei postanowiy wytrwa ze staoci na odrbnem,
niezalenem swem stanowisku w emigracja. Jednostka,

czy grupa, stronnictwo czy partya, jeeli o wprowadze-

nie nowej idei, odrbnej, silnie odbijajcej od wszyst-

kiego, co stare, im chodzi, dopóty mog tylko istotn

si stanowi, si, z któr wszystkie stronnictwa racho-

wa si bd musiay, póki zajmowa bd niezalene,

nowej tylko odpowiednie idei, z ni tylko zgodne i jej

tylko godne stanowisko. Wszystkie nowo powstajce

stronnictwa, jeeli sdzono im byo kiedykolwiek wy-
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wrze przewany wpyw na spoeczestwo, trzymay si
tej drogi. Towarzystwo Demokratyczne rozumiao to ja-

sno i z wysokim politycznym taktem, którego adn
miar odmówi mu nie mona, wypowiedziao ono w swym
manifecie: „Innych pogldów ludziom nie podamy rki.

Dla pozornej jednoci nie powicim politycznej wiary."

Gromady wystpoway z pocztku tak samo; nie-

stety, nie umiay jednak wytrwa ze stanowczoci prze-

ciwko wpywom, zagraajcym ich odrbnoci. Z emi-

gracyi dochodziy ich ze wszystkich stron, gównie ze

strony londyskiego ogóu emigrantów, proby, by dla

dobra ojczyzny, dla atwiejszego wyswobodzenia okutego

w kajdany kraju, zczyli swe usiowania z usiowaniami

reszty emigracyi, odkadajc spór o przekonania do osta-

tniej chwili, do czasu, kiedy kraj cay oswobodzony zo-

stanie od obcej przemocy. Ofiarowano w tym celu Gro-

madom przystpienie do nowej organizacyi, w której

górne strefy miay wzi w swoje rce kierownictwo

sprawami przygotowujcego si powstania i zarazem

zwierzchnictwo nad uciemionym krajem. aden jednak

z czonków Gromad nie przyj koncyliacyi; dano
owszem, by reszta emigracyi, podzieliwszy si na Gro-

mady, przyja za podstaw programu swego wasno
wspóln.

Miano przed sob waniejsze sprawy. Trzeba byo
korzysta z tych rezultatów, które osignito dotych czas

;

a gównie trzeba byo przenie dziaalno tam, gdzie

by ona rzeczywicie sympatyczne przyjcie znale mo-

ga a nietylko idealne poparcie, — midzy lud polski, cie-

miony przez wynaradawiajcych go najezdników, i wy-

zyskiwany i uciskany moralnie i fizycznie przez uprzy-

wilejowane klasy ; — trzeba byo zaj si czynn propa-

gand midzy ludem.

W tym celu Gromady postanowiy wyda szereg
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broszur dla ludu przeznaczonych, a majcych obznajmi
go z jego pooeniem, z jego stanowiskiem wzgldem
innych klas spoecznych, z jego prawami i celami. Te
same myli, które tylokrotnie wypowiadano w odezwach
do emigracyi, starano si powtórzy ludowi w formie,

by moe niezupenie udatnej, ale zawsze prostszej od
innych odezw emigracyjnych. Pisze w niej „Lud Polski,

Gromada Grudzi w Portsmouth i Gromada Huma na

Jersey do Ludu Polskiego na rodzinnej ziemi" o nie-

szczciach polskiego ludu dawnych i teraniejszych,

o tern, e tylko zniesienie indywidualnej wasnoci i za-

pewnienie przez spoeczestwo kadej jednostce wycho-
wania i narzdzi pracy moe przynie istotne polepsze-

nie caej masie uciskanego ludu. Bóg, dowodz autoro-

wie tego manifestu, jest opiekunem wszystkich ludzi

i stworzy ich do szczcia i do uywania swobody. Dla

wskazania ludziom waciwych celów, Bóg zesa na zie-

mi Chrystusa, który dla zapoznania ludzi z nowem wia-
tem zwróci si do maluczkich, do biednych, do ludu.

Chcia on, by wszyscy ludzie byli równi midzy sob.
Idee te rozpowszechniy si po caym wiecie, i one sta-

nowiy si katolickiego kocioa. Ale od Westfalskiego

pokoju, Chrystusowa, katolicka idea opucia wysze spo-

eczestwo, opucia szlacht, duchowiestwo nawet,

a utrzymaa si tylko midzy ludem, który jedynie

wierny katolicyzmowi pozosta. Dlatego te tylko ludowi

przypada w udziale urzeczywistnienie Chrystusowych

idei, wprowadzenie na caym wiecie jednego kocioa,
gdzie by równo i braterstwo panoway. Dla ustalenia

tej nowej wolnoci trzeba bdzie ofiar, trzeba bdzie po-

wici na zatracenie ludzi, dla których przez dugie wieki

byy rozrywk mczarnie ludu. Ale kiedy zwycistwo
ludowe zapewnionem bdzie, wtedy lud przyjmie w swoje

ono wszystkich, nawet swoich dawnych ciemizców,



schowa miecz swój do pochwy, a nad caym krajem na-

szym zapanuje braterstwo.

Z^takimi, jak widzimy, nie pozytywnymi, niezbyt

przekonywajcymi dowodami zwracano si do ludu. Uwa-
ano widocznie, e to naówczas najlepszy by sposób

przemawiania do ludu, zachcania go do pracy nad wa-
snem wyswobodzeniem. Nie byo to jednak jednogone
zdanie caej Gromady; w onie jej wyrodziy si nawet

wtpliwoci pod tym wzgldem, a czonek jej, Dziedzicki,

zasiga zdania u Gromady, czy w drugiej odezwie

do ludu, któr miano wyda wkrótce, wystawi jasno

katolicki charakter nowej propagandy. Gromada uchwa-

lia wprawdzie, e „naley wystpi z cakowitem roz-

winiciem katolickiej idei", ale pomimo to odezwy pisa-

nej w tym cile katolickim duchu, cho j wydruko-

wano w kilkuset egzemplarzach, nie odwaya si na

wiat wypuci.
Jakkolwiekbd, jakkolwiek wan byo rzecz dru-

kowanie broszur, w innym moe duchu pisanych, nie

obliczanych na religijny fanatyzm, ale bez porównania

waniejsz dla caej sprawy, dla sprawy rozpowszech-

niania idei socyalistycznych bya propaganda midzy lu-

dem. Bya to conditio sine qua non. Ksikowa propa-

ganda moga suy tylko za rodek pomocniczy; wiele

zrobi nie moga ona choby ju dla tego, e lud wtedy

czyta mniej jeszcze umia, ni obecnie. Przytem idea

wspólnej wasnoci, idea równoci powszechnej, ogólnie
wziwszy, moe by zrozumian dokadnie, pojt ro-

zumem, odczut sercem tylko przez masy ludowe.

Std te konieczno absolutna wyszukiwania propaga-

torów socyalizmu pomidzy ludem, konieczno emisarki,

jak j wtedy na emigracyi nazywano, w celu jednania

dla nowych idei wybitniejszych jednostek z poród ludu.

Inne stronnictwa emisaryuszów potrzeboway take.



Towarzystwo Demokratyczne nie jednego ze swych czon-

ków stracio na tej niebezpiecznej drodze, wymagajcej
podówczas powicenia bez granic. Ale dziaalno pro-

pagatorów demokracyi znajdowaa tysiczne uatwienia

po drodze. Ogólna sympatya sfer, z których demokracya

werbowaa swych zwolenników, otaczaa ich kroki, usu-

waa po drodze niebezpieczestwa, uatwiaa propagand.

Do ludu emisaryusze zwraca si nie potrzebowali ; uwa-

ano, e wybuch sam demokratycznego powstania pod-

niesie go przeciwko tyranii, a obietnica obdarowania go

ziemi w jednej chwili zmieni go w wolnego obywatela,

powiconego dla dobra ojczyzny. Demokratyczna bo-

wiem propaganda wogóle bez ludu obchodzi si moe;
plany demokratycznych kampanii ukada mona w biu-

rach dzienników, w centralizacych demokratycznych,

w modych Polskach, modych Niemczech, modych Wo-
szech. Lud suy tylko moe jako sia, która w danej

chwili przeway szal zwycistwa na stron demokracyi,

by póniej z jej rk odbiera rozmaite dobrodziejstwa.

Programów socyalistycznych w biurach ukada si nie

da; socyalizm da przedewszystkiem samodzielnoci,

i czynny, wiadomy udzia ludu jest koniecznym warun-

kiem do wprowadzenia go w ycie. Propaganda midzy
ludem usunaby to, co byo w programach Gromad nie-

zrozumiae, odjaby im ich ksikowy charakter, wlaa
by w samo umysowe ycie Gromad nowe zupenie wia-
to, nadaaby praktycznoci pogldom i zapatrywaniom

gromadzian, dla których po wikszej czci socyalisty-

czny idea by jeszcze raczej kwesty uczucia, ni gbo-
kiego rozumienia.

Ale — ladów takiej dziaalnoci napróno szukamy

u Gromad. Dlaczego nie chwycono si tego rodka, tru-

dno jest wiedzie dokadnie, ale specyalne warunki, w ja-

kich socyalizm wówczas rozwija si musia, niemae tu
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miay znaczenie. Brak powicenia, brak wiary w prze-

konania trudno uwaa tu za powan przyczyn; cha-

raktery czonków gromady s dostateczn po temu gwa-

rancy. Ale — bya ta epoka jedn z najciszych, jakie

kiedykolwiek przechodzia w XIX. wieku Europa. Nad
wszystkimi jej krajami pod koniec czwartego lat dzie-

sitka ciya straszna, gnbica reakcya. Cesarze, kró-

lowie, ksita, ksitka, arystokracya, duchowiestwo,

gdzieniegdzie i wysza buruazya mciy si nad ludami

i nad spoeczestwami za kilka lat trwogi, które spady
tak niespodzianie na gow silnych tego wiata w roku

30-tym i kilku nastpnych latach. W Europie zachodniej

oddycha byo trudno. Có dopiero mówi o Rosyi, Au-

stryi. Granice ich strzeono, jak nigdy; przeby je byo
niepodobiestwem prawie, bez rodków materyalnych —

a pod tym wzgldem nasze gromady z pewnoci po-

szczyci si nie mogy — a trudniej jeszcze byo, przeby-

wszy je, utrzyma si, szuka pomocy i opieki tylko

u ludu — nie zaglda do szlacheckich dworów. Kraków,

dawniej przytuek dla wszystkich ofiar moskiewskiego

despotyzmu, zajty przez obce wojska, cho pozornie

wolny, straci wszelk samodzielno i za punkt oparcia

konspiracyjnych dziaa suy nie móg. Emisarka wogóle

staa si rzecz niesychanie trudn, propaganda socyali-

styczna absolutnie prawie niemoliw.
Ta trudno, niemoliwo oparcia si na rodzinnym

gruncie, któr poczci nadzwyczajnie niedogodnemu zbie-

gowi okolicznoci przypisa moemy, objania nam, dla-

czego Gromady od tej pory ju poczynaj powoli traci

pewno siebie i wiar w swoje przekonania i powoli

ulega zaczynaj dezorganizacyjnym wpywom emigracyi.

Energiczniejsze jednostki gwatem domagay si czynu,

jakiejkolwiek dziaalnoci; a kiedy czynu, jedynie odpo-

wiadajcego celom Gromad, ludowej propagandy, nie
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byo, chwycono si tego, co pozór czynu przedstawia

mogo — starano si uj emigracy; nie bdc w stanie

nawróci do socyalizmu lud polski, starano si nawróci
te ywioy emigracyjne, które niezdecydowane nie wie-

dziay, w któr stron si obróci, i wydaway si zdol-

nymi do przyjcia wszelkich moliwych idei. Ale wyda-
way si tylko ; interes kastowy by na emigracyi dosta-

tecznie silnym, by nie pozwoli im na adne ustpstwa
i, zamiast now wiar za swoj przyj, rozbiy one je-

dnolito Gromad i wprowadzay do ona ich niesnaski,

które ostateczn byy przyczyn ich rozpadnicia si.

Zaoyciel Gromad, najgorliwszy ich zasad propaga-

tor, jeden z najczynniejszych ich czonków, by pierwszy,

co da si unie mniemanemi zwycistwami nad oboj-
tnym ogóem emigracyi. Gwatowna dza czynu nie po-

zwolia Krpowieckiemu pozosta na miejscu; ambicyi

jego, by moe, nie odpowiadaa skromna rola czonka
Gromad, nie otwierajca pola do adnej szerszej dziaal-

noci. To te w marcu 1837 r. wyjeda on do Londynu
wraz z Dziedzickim w celu przechylenia tamtejszego ogóu
na stron Gromad. Ale nawet Krpowiecki w imi komu-
nizmu szlacheckiej emigracyi nie poruszy. dano od

niego, by w imieniu Gromad owiadczy si on za ko-

niecznoci zjednoczenia caej emigracyi bez rónicy prze-

kona, by powici w tym celu nietylko zasadnicze

przekonania Gromad, ale nawet samo ich nazwisko. Kr-
powiecki w rezultacie zgodzi si na to ; by moe, ci-

gna go do siebie ch jakiejkolwiek szerszej dziaalno-

ci—i zgodzi si w imieniu Gromad, cho do takiego

dziaania wcale nie by upowaniony. Gromada w skutek

tego na wniosek kilku swych czonków, [midzy innymi

Worcella, w lipcu 1837 r. wykrelia go z listy swych
czonków.

Egzystencya Gromad, której grozio zlanie si z bez-
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barwnym ogóem londyskiej emigracyi w bezbarwne

Zjednoczenie, bya wprawdzie ocalon, nie mniej jednak

strata Krpowieckiego bya fataln dla dalszego ich roz-

woju. Nietylko Gromady traciy w nim jednego z naj-

zdolniejszych swych pisarzy, ale wielu gromadzian tra-

cio w nim przyjaciela, opiekuna, ojca, jak go niektórzy

nazywali. Chocia wykrelony jednomylnie z listy czon-

ków Gromady, by on zanadto lubiany przez wszystkich

jej czonków, by brak jego nie pozostawi w Gromadach
uczucia alu, niezadowolenia nawet, ze zbyt surowego wy-

roku. Dla tego te od chwili wydalenia go, w Gromadzie

Grudzi, która przedstawiaa jakby jedn wielk ro-

dzin, rozpoczynaj si niesnaski, kótnie midzy osobi-

stymi przyjaciómi Krpowieckiego a reszt Gromady.

Rezultatem tych kótni by wyjazd kilku inteligentniej-

szych czonków Gromady (Worcella, Wtróbki, Hellmana)

na wysp Jersey. Nie bdc w stanie uspokoi wzburzo-

nych namitnoci a z drugiej strony nie chcc im ule-

ga, woleli oni opuci Portsmouth, z zamiarem jednak

staym pracowania dla wspólnej sprawy. Wiele to nie po-

mogo. W braku pracy istotnej, odpowiadajcej wyso-

kiemu zadaniu Gromad, pozbawieni pomocy swych zdol-

niejszych towarzyszów, portsmouccy gromadzianie zape-

niaj swój czas osobistymi sporami. Zwolennicy Krpo-
wieckiego zdoali nawet sab wikszoci wykreli z li-

sty czonków Gromady Worcella i Wtróbk, dla powo-

dów zupenie bahych.

Dao to powód do rozpadnicia si gromady. Wor-
cell by szanowany i lubiany powszechnie; pracowa
wiele i powica si dla dobra Gromad i gromadzian.

Dlatego te krzywda mu wyrzdzona, bez monoci na-

wet usprawiedliwienia si z zarzucanych mu wykrocze,
wywoaa protest u reszty czonków Gromady. Kilku

czonków wyrzeko si swego potpiajcego wyroku,
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kilku obojtnych przedtem, stano w obronie Worcella,

i w rezultacie 58 czonków podpisao w styczniu 38 roku

uroczyst protestacy przeciwko potpiajcemu wyrokowi.

Oskaryciele Worcella od swego wyroku odstpi nie

chcieli, w liczbie 55 wystpili z Gromady i zczyli si
póniej z Krpowieckim w Towarzystwo Wyznawców
Obowizku Spoecznego. Reszta pozostaa na dawnem
stanowisku.

Duch jednak, który oywia dawniej Gromady, nie

powróci ju wicej. Wiara w wite posannictwo chwia
si poczynaa, adn zewntrzn dziaalnoci nie podsy-

cany zapa stygn powoli zaczyna. Najlepsze siy, naj-

zdolniejsze jednostki opuciy Gromady. Przytem przy

skromnym odzie coraz trudniej byo o wyywienie; je-

den za drugim czonkowie Gromad rozjechali si do ró-
nych miast angielskich, gównie do Londynu, gdzie od

pewnego czasu bawi i Worcell. I tutaj mylano z po-

cztku o oywieniu dziaalnoci; zawizano si w osobny

„Wydzia londyski Gromady Grudzi". Zwoywano na-

wet, dla oywienia ducha, ludowe zgromadzenia dla po-

parcia sprawy polskiej, dla protestacyi przeciwko gocin-

nemu przyjciu, które spotkao ówczesnego nastpc ro-

syjskiego tronu podczas jego wizyty w Anglii. Na zebra-

niach mówiono radykalne mowy, bratano si z radyka-

ami angielskimi, z czartystami, z fenianami - ale wszy-

stko to dziaalnoci w kraju zastpi nie mogo.
Wypadki polityczne szy tymczasem swoj drog

i mogy sprowadzi burz na wszystkie europejskie kraje.

W kocu 1839 i 1840 roku wojna zdawaa si nieuni-

knion, spodziewano si na pewno kampanii przeciwko

Rosyi; ca emigracy ogarn gorczkowy niepokój;

wielu gotowao si do wystpienia w pochód. Jeszcze

raz zaapelowao Zjednoczenie do ogóu emigracyi, zakli-
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naj wszystkie stronnictwa d© podania sobie rki wobec

gronej politycznej sytuacyi.

Londyski ogó znowu zacz traktowanie z Groma-

dami w kwestyi ich poczenia. Zwrócono si do Wor-

cella, upowanionego do dziaania w imieniu Gromad,

znajc jego wpyw i szacunek, jakim si cieszy u wspó-

gromadzian. Worcell, dla którego dziaalno ywsza bya
bezwarunkowo niezbdn, nie mogc pracowa dla takiej

Polski, jak sobie wyrozumowa i wymarzy, chcia pra-

cowa z tymi przynajmniej, którzy zapewniali, e pra-

cuj nad odbudowaniem ludowej Polski. Zreszt czasy

byy gorce, decydowa si trzeba byo prdko. I by-

oby ju wtedy doszo do zupenego zlania si Gromad

z ogóem, gdyby nie wystpienie Switosawskiego. Za-

protestowa on przeciwko wystpieniu Gromady; wyja-

ni Gromadzie, jak daleko odstpuje ona od swych za-

sad, przyjmujc zgod z innemi emigracyjnemi stron-

nictwami, przypomnia jej wyrok, wydany na Krpowiec-

kiego, i w rezultacie przeszkodzi zczeniu si Gromady

ze Zjednoczeniem. Worcell wtedy (w kwietniu 1840 r.)

wykreli si z Gromad, podajc za przyczyn, e w Zjed-

noczeniu widzi dla siebie wicej sposobnoci do pracy

na korzy Polski i ludzkoci.

Po jego wykreleniu dalsze ycie Gromady mniej

ju przedstawia interesu. Jedyn umysow si, jedynym

czowiekiem, który wszystkiemi siami stara si podtrzy-

mywa dziaalno trzech Gromad (wydzia londyski

Gromady Grudzi przybra nazw „Gromady Praga"), po-

zosta Zenon Switosawski. Wygotowywa on od czasu

do czasu odezwy, przysya do Gromad dugie artykuy,

w których katolicyzm, dochodzcy do mistycyzmu, i nie-

jasny, napuszysty jzyk zaciemniay socyalistyczne poj-

cia, lece w ich osnowie. Artykuy te czytano i ska-

dano do archiwów. Na zewntrz dziaalno Gromad ogra-
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niczaa si tylko do uroczystych obchodów listopadowej

rocznicy, rocznicy mierci Konarskiego, na które spra-

szano niekiedy emigrantów innych stronnictw.

Obchody te zreszt ducha Gromad nie podniosy. Nie

podniosy go te i dyskusye nad wygotowanym przez

Switosawskiego ogromnym projektem wyswobodzenia

caej ludzkoci, któremu da on nazw „Ustaw Kocioa
Powszechnego''. Katolicyzm, socyalizm, mistycyzm, pa-

tryotyzm po czci, wreszcie i przedewszystkiem ogromna
doza fantazyi zoyy si na wytworzenie tego ze wszech

miar oryginalnego utworu. Wszystkie ludy na ziemi, we-

dug tej ustawy, bd stanowiy jedno pastwo - koció,

którego niewidom gow bdzie Bóg, widom co w ro-

dzaju papiea — Namiestnik Powszechnego Kocioa. Na-

miestnik, czyli papie bdzie rzdzi sam sprawami wszy-

stkich krajów kocioa, pod kontrol ludu; wadz pra-

wodawcz sprawowa za bdzie lud. Namiestnik rezydowa
bdzie w Suezie, jako centralnym punkcie starego wiata.

Koció bdzie si dzieli na Narody, Narody na Woje-

wództwa, Województwa na Powiaty, Powiaty na Gminy.

Naczelników wyznacza namiestnik, kontroluje ich lud.

Wasno bdzie wspólna, kady obywatel otrzymuje

wychowanie od pastwa i narzdzia pracy po dojciu do

penoletnoci. Jzykiem, dominujcym w kociele, bdzie

jzyk polski.

Nie przytaczamy tu wicej szczegóów z tego kociel-

nego urzdzenia ; zrobimy to, by moe, na innem miejscu.

Takiego rodzaju plany nie mogy mocno jednak zaj
kopoccych si o dzienny zarobek gromadzian. Wpraw-
dzie czytano te odezwy, drukowano je nawet, zwaszcza,

e Switosawski dostarcza pienidzy, podpisano si pod

ustawami, ale wpywu gbokiego pozostawi one nie

mogy.
Dziaalno Gromad zblia si ju do koca, posie-
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dze odbywano mao, protokóów spisano nie wiele. Raz
jeszcze tylko Gromady wystpiy publicznie. W czerwcu

1844 roku Mikoaj odwiedzi królow Wiktory w Lon-

dynie. Za inicyatyw Grudzizkiej Gromady, a przy wspó-
udziale emigracyi londyskiej urzdzono demonstracy,

w celu przypomnienia ludowi angielskiemu krzywd, wy-
rzdzonych przez Mikoaja Polsce. Demonstracya udaa
si, wywara nawet wpyw pewien na usposobienie lon-

dyskiej publicznoci, ale z socyalizmem nie wiele miaa
ona wspólnego.

Byo to ostatnie publiczne wystpienie. Jako oddziel-

ne ciao — Gromady nie wystpuj ju nigdzie. Dopiero

15 marca 1846 roku zbieraj si na posiedzenie czonko-

wie Gromady Grudzi — a to w celu urzdowego roz-

wizania tego ciaa. Na polskiej ziemi, dziki usiowaniom
Towarzystwa Demokratycznego, wybucha wówczas rewo-

lucya. Rzd rewolucyjny w Krakowie wyda manifest,

oddalony bardzo, co prawda, od ideaów Gromady, ale

przyjmujcy dla przyszej Polski wyswobodzonej szerokie

demokratyczne podstawy. Zreszt, jakkolwiek bd, pow-

stanie si rozpoczo, krew si polaa, nieprzyjaciela wy-

pdzono z kawaka przynajmniej polskiej ziemi — obo-

jtnym pozosta nie byo mona. Po odczytaniu wic pro-

tokóu z poprzedniego zebrania Gromada jednogonie po-

stanowia „z powodu wybuchu rewolucyi w Polsce, spo-

dziewajc si, e odtd dziaania w emigracyi, jeeli nie

w caej emigracyi, to przynajmniej drobiazgowo korpo-

racyjne, istnie przestan, a nastpi jedno i zgoda", roz-

wiza Gromady, zrobi porzdek w archiwach i odda
je na przechowanie jednemu z czonków Gromady, a ka-

s midzy wszystkich czonków zarówno podzieli.

Na posiedzeniu wreszcie z 22 marca r. 1846 Gromad
rozwizano ostatecznie. Wiksza cz czonków wst-
pia do Towarzystwa Demokratycznego.
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Kto kiedykolwiek bd bra do rk nasze patryoty-

czne, postpowe i niepostpowe wydawnictwa i cierpliwie

czyta rozprawy na temat niezgodnoci naszego „ducha

narodowego" z przewrotowemi teoryami Zachodu, ten móg
umiecha si, wczytujc si w logik tych rozumowa,
móg dowodzenia uwaa za dziecinne, ale mia prawo

przypuszcza, e opieraj si one na faktycznej podsta-

wie, e istotnie w yciu naszego narodu na przewrotowe

teorye miejsca nigdy nie byo. Ale kiedy rzeczywiste

fakty wemiemy pod uwag, kiedy przypomnimy sobie,

e na emigracyi, któr za palladyum tego tajemniczego

„narodowego ducha*' uwaaj, socyalistyczne pojcia tak

wyranie zamanifestowa si mogy, e nawet Towarzy-

stwo Demokratyczne za stosowne uwaao socyalistycz-

nymi frazesami pokry w swych manifestach inne wcale

myli, to trudno widzie w podobnem traktowaniu naszej

porozbiorowej historyi co innego, jak zwyky kastowy

interes.

A przecie socyalistyczne idee wyznawali, za idee

te walczyli ludzie, którym i patryotyczni historycy prze-

szoci adn miar zasug odmówi nie s w stanie.

Historya naszych narodowych usiowa w walce o niepo-

dlego nie moe przemilcze o Krpowieckim, spiskowcu,

onierzu, dziaaczu politycznym; nie zapomni ona Wor-

cella, który od pierwszego zawizku tajnych stowarzy-

sze, a do upadku powstania nieustannie by czynnym,

nie szczdzc niczego dla sprawy wyzwolenia ojczyzny;

nie zapomni i Zenona Switosawskiego, jednego z listo-

padowych spiskowców, przyjaciela i towarzysza Zawiszy,

w jego pamitnej partyzanckiej wyprawie, Rocha Rup-

niewskiego, jednego z tych omnastu bohaterów, co na

swoje barki przyjli odpowiedzialno za pierwsze kroki

powstania i zbrojnym napadem na Belweder dali haso

do boju, i tylu jeszcze innych.
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Wszyscy ci ludzie jednak, kiedy kierowana praw-

dziw mioci dla ludu rozwaga pozwolia im krytycznie

spojrze na poprzednie swe czyny, musieli przyzna, e
droga, po której szli dotychczas, bynajmniej nie odpo-

wiadaa celowi, e celu nawet jasno nie widzieli przed

sob. W samej rzeczy, có pozostawao im czyni? Bi
si jak dawniej za ojczyzn ? Wszak ten wyraz „ojczyzna"

straci dla nich swoje poprzednie znaczenie. „My drug,

wam przeciwn jestemy ojczyzn"*). Walczy za naro-

dowo? Ale „narodowo w myl... Towarzystwa jest

prostym tylko, jasnym, niezaprzeczonym wyrazem ducha

pewnej klasy mieszkaców Polski, którzy odziedziczyli

jej ziemi i którzy Lud wyzyskuj..."**) Za niepodle-

go?! Ale jak j rozumie? „I teraz... szlachta... wy-

wiesiwszy sztandar niepodlegoci, dokadnie dowioda,

e jedynie interes wasnego jarzma i pomszczenie si na

Mikoaju swych krzywd osobistych byy jej czynów, jej

bohaterstwa podniet" ***). Trzeba byo innych celów po-

szuka; dla wyrazów: ojczyzna, narodowo, niepodlego
— inne znale wyjanienie.

Wyjanienie to nastrczao si samo przez si.

Kiedy ,.ojczyzn jest lud polski" wywalczenie niepodlego-

ci, ocalenie narodowoci wtedy tylko kastowych intere-

sów osania nie bd, kiedy caemu polskiemu ludowi

odda si sprawiedliwo, kiedy si na zawsze usunie to,

co nieszczcie polskiego ludu stanowi: „gód, zimno,

choroby, chost, wzbronienie umysowego wzrostu".

Zrzucenie moskiewskiego jarzma, bynajmniej za tego nie

usunie, a... „cay ciar niewoli na rzecz moskiewskiego

*) Lud Polski, Gromada Grudzi do Emigracyi Polskiej.

**) Akt oskarenia tak zwanego Towarzystwa Demokra-
tycznego w skutek odezwy tego Towarzystwa do ministra

spraw wewntrznych z dnia 31 padziernika 1835 r.

***) Tame.
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rzdu przerzuca... to niezrczny wybieg, nikczemna tchó-

rza kryjówka"... Dziki pracom mylicieli francuskich,

dziki ywemu wiadectwu, którego dostarczy mogo
ówczesne spoeczestwo, co pomimo niepodlegoci naro-

dowej, pomimo swobód politycznych, pomimo niezmier-

nego wzrostu bogactw, nic dla ogromnej masy swych
czonków da nie mogo prócz nadmiernej pracy i nad-

miernej ndzy, atwo byo przekona si, e najradykal-

niejsze zmiany polityczne na popraw losu mas nie

wpyn, e przeprowadzenie raczej gbokich reform eko-

nomicznych jest najwaniejszem zadaniem wieku. Trud-

niej byo dopatrze, jak gboko zmiany te ekonomiczne

sign powinny. Poród rozmaitych szkó socyalisty-

cznych, poród rozmaitych teoryi zgodnych ze sob co do

krytyki spoecznego ustroju, nie wiele byo takich, któ-

rym udao si sign do samego róda nierównoci spo-

ecznej, wyzyskiwania, ndzy mas i zbytku garstki pró-

niaków, przemocy mniejszoci i niewoli tumów. Polscy

socyalici signli do niego. Wstpujc w lady Buona-

rottiego, którego przyjani si szczycili*) — uznali za

jedyn radykaln i konieczn reform zniesienie prywa-

tnej, indywidualnej wasnoci, zaprowadzenie wasnoci
wspólnej ziemi i fabryk. Denie do nowego porzdku
rzeczy, opartego na wspólnoci narzdzi pracy, stao si

ich celem. Zawadn narzdziami pracy dla ludu — tak

pojmowali oni prac dla ojczyzny, narodowoci i ludowej

niepodlegoci... „Za podstaw do narodowoci nie poo-

ymy ani jzyka, ani strawy, ani rzek, ani elaznych Chrob-

rego supów, bo to wszystko przemienne i powierzchowne

s znaki, ale jednem powiemy sowem, e Narodowoci

*) Buonarotti- przyjaciel, towarzysz i wspóoskarony Ba-

boeufa, w jego pamitnym spisku „Równych" za czasów Dy-

rektoryatu.
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Polski jest zaprowadzenie pomidzy wszystkimi jej

mieszkacami braterstwa" *) mówi oni do ludu.

*
*

*

Wic dzi po 50 latach, które nas od pierwszych

manifestów Gromady oddzielaj, socyalici europejscy

wszystkich krajów i narodów do tych samych wniosków

dochodz, ten sam program dla przyszej swej dziaal-

noci stawiaj, co ówczeni idealni marzyciele ? Ta
sama wspólno narzdzi pracy, ta sama midzynaro-

dowo rewolucyjnej dziaalnoci **), te same dania
równoci wszystkich czonków spoeczestwa, nawet to
samo gbokie przewiadczenie o koniecznoci gwatow-
nego przewrotu do zmiany stosunków spoecznych ***) ?

Wic socyalizm od 50 lat nie potrafi wyj z bdnego
koa cigle tych samych ogólników?

Istotnie „ogólniki" pozostay te same, dania nie

zmieniy si, i pozostawa bd na sztandarze mas ro-

*) Lud Polski, Gromada Grudzi w Portsm. i Gr. Hu-
ma w Jersey do Ludu Polskiego na rodzinnej ziemi.

**) „...Francya i wszystkie narody zwizane myl postpu,
nie wierzcie sowom T. D... Lud polski nie zerwa z Wami za-

czepno-odpornego przymierza. Lud Polski jest wiernym wa-
szej rozlegej rodziny czonkiem, i jeeli si kiedy podniesie,

bdzie to w skutek wspólnej z wami dnoci." (Akt oskarenia
Tow. Dem. i t. d.)

***) „To wolne i spokojne propagowanie zasad bez popar-
cia ich krwi, to sowo bez miecza, ta bezustanna doktryna
bez wcielenia jej w ycie za pomoc gwatownych rodków,
to nudne i od wieków cignce si paczkowanie nad nie-

szczciami ludzkoci bez podniesienia w tej sprawie mas uci-

nionych, które by wizy swe jednem silnem potargay wstrz-
nieniem, jest niewiar w zbawienno celów i moe by tylko

skutkiem odrazy do reform, a przeto musi by skrytem za-

miowaniem istniejcego porzdku, samolubstwem, do którego
wasny wpyn interes"... (Akt oskarenia Tow. Demokr. i t. d.)

Nie zawsze wprawdzie, ale czsto.
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botniczych, ludowych, póki w yciu zastosowania nie

znajd. Ale zmieni si stosunek mas do tych da,
zmieniy si zapatrywania mylicieli, i od tego czasu

zmieniy si do tego stopnia warunki spoeczne, e to, co

przed pidziesiciu laty uchodzi mogo za utopie, py-
nce ze szlachetnych pobudek, staje si dzisiaj koniecz-

noci; przez nauk prawdziw, realn uwaane by musi,

jako nieuchronny wynik tych praw, które naszem spo-

eczestwem rzdz i które od wieków niem rzdziy.

Socyalici czwartego lat dziesitka nie widzieli tego.

Wady swego spoeczestwa rozumieli oni doskonale; a-
dna ciemna strona buruazyjnej cywil izacyi nie usza ich

bacznej uwagi. Ale uniósszy si krytyk, zapomnieli oni

zupenie poszukiwa w otaczajcym ich wiecie zarod-

ków przyszoci. Wszystko, co ich otaczao, ze byo
— wszystko musiao uledz zmianie. Kapitalistyczny ustrój,

który rozpoczyna wanie wtedy w zachodnich krajach

Europy swe orgie, by zym, niezgodnym z prawami od-

wiecznej sprawiedliwoci, niezgodnym „z prawami przy-

rodzonemi czowieka". Ale jeeli ówczesny wiat by zym,
zepsutym, to nic atwiejszego, jak zmieni go na lepszy.

Zym jest dlatego, e oparty na egoizmie — by go zmie-

ni, wystarczyoby na miejsce egoizmu za podstaw spo-

eczestw przyj braterstwo; w miejsce indywidualizmu

- powicenie, i wszystko zmieni si do gruntu. „Egoizm,

jako ródo zego, wyradzajce cay szereg wystpków,

pod ciosami których jczymy, inaczej zwalczy si nie da,

jak tylko za uyciem si, przez wprost przeciwn mu za-

sad stworzonych. Zasad tak musi by powicenie..."

Powicenie to, które na miejsce egoizmu zapanuje,

przewrotu spoecznego dokona. Ono to ma uzbroi try-

bunów ludowych, ono ma natchn lud] sam do walki

z jego odwiecznymi ciemizcami, ono pomoe mu do
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zamiany wasnoci eksploatatorów na wasno spoecze-

stwa i zaprowadzi nowy porzdek na ziemi.

Nie widzc naokoo siebie nic prócz przebrzydego

egoizmu, który ródo wszystkich ludzkich nieszcz ma
stanowi, zwracaj si nasi socyalici chtnie wstecz

i przy pomocy przykadów z historyi ubiegych wieków

staraj si usprawiedliwia, tómaczy przyszy ustrój spo-

eczny. Ze szczególn mioci zwracaj si ku pierw-

szym chwilom chrzeciastwa. Cay ubiegy od owej

epoki czas wydaje si im jakby nienormalnym, zmylo-

nym. Chrystus wszak take na podstawie powicenia

chcia swój koció opiera - i tylko odstpstwem od

jego zasad objani mona, wedug nich, wszystkie okropne

koleje, przez które przechodzi musiay europejskie spo-

eczestwa, zanim znowu do Chrystusowej zasady powi-
cenia powrócono. „Cay wiat wie... e jedynie tylko

w chrzeciastwie spoczywa dogma spoecznego zbawie-

nia... Bo w chrzeciastwie ostatnia jej tajemnica, któr

umysowi ludzkiemu wolno byo odgadn; tajemnica,

która zwiastuje porównanie kondycyi socyalnych i bra-

terstwo caego ludu*). Sztandar, który Chrystus krwi
zafarbowa, który konwencya wród Europy na trupach

ludów, w kilkudziesiciu bitwach polegych zatkna,

w naszem jest rku" **).

To pozorne podobiestwo da socyalistycznych

z ideaami pierwotnego chrzeciastwa nabierao w oczach

naszych socyalistów wikszej jeszcze wagi; pozwalao
ono podcign te dania pod to, co oni „duchem na-

rodowym" nazywali. Demokraci zgodnoci swych przeko-

*) Lud Polski Gr. Grudzi i Gr. Huma. Odpowied
manufakturzycie z Manchesteru.

**) Lud Polski, Gr. Grudzi, Komisya przygotowawcza

do wydawców „Europejczyka" (Bucheza i Roux).
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na z duchem narodowym szukali w demokratyzmie daw-

nej gminy sowiaskiej, w demokratyzmie szlacheckiej

rzeczypospolitej ; socyalici zgodnoci tej dowodzili, opie-

rajc si na religijnych uczuciach ludu, na jego przywi-

zaniu do chrzeciaskiej, katolickiej wiary*). Ulubionym

tematem do rozumowa dla naszych socyalistów jest

zgodno „katolickiej idei'' z ideami równoci, braterstwa,

z pojciem o wspólnej wasnoci. Pobono naszego

wiejskiego ludu ma by najlepszym dowodem, e dzia-

ajc w socyalistycznym kierunku, postpujemy zgodnie

z duchem narodowym, i rkojmi, e rozpowszechnienie

pogldów, które maj z katolickimi pogldami w najzu-

peniejszej pozostawa zgodzie... nie napotka trudnoci...

,,Jestemy czstk polskiego ludu... a kto by chcia temu

zaprzeczy, niech wejdzie w rozbiór wiary naszej, niech

j porówna z wiar mas w Polsce pozostaych, a jeli

znajdzie w nich wyznanie inne, nie za katolicki
patryotyzm, które tu w ich imi mu gosimy... ust-

pimy mu prawa przedstawicielstwa ludu polskiego" **).

Rozumie si, e z takiego postawienia kwestyi tysi-

czne wynikn musiay niekonsekwencye. Stojc na kato-

lickim gruncie, trzeba byo konsekwentnie potpia wszy-

stko to, co nie katolickie, ale z drugiej strony uczniowie

*) W jaki sposób zamiast chrzeciaskich ideaów nasi

socyalici zdoali postawi katolickie, zrozumie trudno. Kato-

licyzm mia by u nich przedstawicielem jednoci, powicenia,
braterstwa. Zapominali oni. e jeeli w imi chrzeciaskiego
braterstwa apostoowie i mczennicy chrzeciastwa mier
ponosili, to w imi katolickiego braterstwa mordowano albi-

gensów, palono maurów i ydów w Hiszpanii, spalono Hussa

i zabijano husytów, wyrzynano protestantów we Francyi

i t. d. i t. d.

**) Przytoczone z „Wiary i Przyszoci" Mazziniego w od-

powiedzi „Ludu Polskiego", Gr. Grudzi i Huma na drugi

projekt Manifestu Tow. Dem. Polskiego.
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Buonarottiego zamyka nie mogli oczu na niepewno
argumentacyi takiej.

Dlatego te z jednej strony widzimy, e Rosya ma
by wrogiem polskiego spoeczestwa dlatego, e schyz-

matycka jej ludno poj Chrystusowych katolickich przy-

swoi sobie nie jest w stanie, z drugiej za „Rosya,

która bya z nami w 25 roku, która braci naszych przyj-

mowaa w gbi Sybiru, czy nie zczy si swoich z nami

przeciw wspólnemu zemu ?" *) Dlatego te „katoliccy pa-

tryoci" zmuszeni s mówi: „Powiemy ludowi: jeeli

chcesz speni odrodzenie swoje, skrusz najprzód wizy,

jakie na rozum twój naoy fanatyzm, natchniony przez

ksiy" **).

Czasami niekonsekwencya ta do dziwnych wniosków

doprowadza. Robespierre i dziaacze francuskiej rewolu-

cyi, dla których nasi socyalici z wysok zawsze czci

pozostaj, stali si w ich oczach... obrocami katolicyzmu.

Dzisiejszy socyalizm — nie ma potrzeby niepewnego

szuka poparcia w idealistycznych pomysach chrzecia-

nizmu, nie zbiera wskazówek dla siebie w fantastycznej

dziedzinie narodowego ducha, ale w otaczajcym wiecie

znajduje dostateczn ilo faktów na poparcie swych d-e i, obserwujc pozytywne dane, pozytywne wyprowa-

dza wnioski.

Wszystkie warunki, niezbdne do wytworzenia przy-

szego socyalistycznego ustroju, socyalizm obserwowa
moe i w obecnem spoeczestwie ; kapitalizm sam je

wytwarza i w miar swego rozwoju bezustannie wytwa-

rza je musi; irn silniej rozwija si kapitalizm, tern bar-

dziej chwiejn si staje podstawa dzisiejszego ustroju

*) Gr. Huma do Wydziau Londyskiego Gromady
Grudzi.

**) Lud Polski, Gr. Grudzi do sekcyi Fontainebleau.
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spoecznego — wasno indywidualna. Dzisiaj ju, w ogrom-

nej jednej dziedzinie dziaalnoci ludzkiej, w sferze pro-

dukcyi, nie osobiste bynajmniej potrzeby reguluj dzia-

alno wytwórcy produktów, ale potrzeby innych, po-

trzeby spoeczestwa caego. Podzia wprawdzie produ-

któw odbywa si jeszcze na podstawie wasnoci oso-

bistej, ale jakim jest ten podzia, wykazaa w nowszych

czasach ekonomia polityczna : opiera si on na wyzyski-

waniu mas, pracy spoecznej. Sprzeczno ta pomidzy
wytwarzaniem produktów a ich podziaem, zbyt ju wielkim

ciarem przygniata spoeczestwo. Ona to nagromadza

miliony w rkach garstki jednostek, wytrca z rk mas
narzdzia pracy, i rzuca je na pastw wyzysku ; ona wy-

wouje ekonomiczne kryzysy, podczas których bez korzy-

ci adnej gin masy produktów, których posiadacze

sprzeda nie mog, a konsumenci nie s w stanie zakupi.

Ona te wreszcie usiuje stawia tam nowoczesnemu

rozwojowi produkcyi, który, dziki rozwojowi nauki, po-

stpowi wynalazków, granic dla siebie zna nie chce

i wszelkie sztuczne przeszkody, które na drodze mu
staj, zniszczy musi.

Kapitalistyczny ustrój ustpi wtedy socyalistycznemu.

Kiedy ta chwila zblia si bdzie, kiedy kapitalisty-

czny ustrój dojdzie do kulminacyjnego swego punktu,

wtedy proletaryat, przyzwyczajony pod kierunkiem kapitau

do wspólnej pracy, w walce z kapitaem doszedszy do

midzynarodowej solidarnoci, dokona przewrotu i na sie-

bie przyjmie prac urzdzenia spoeczestwa na nowych
podstawach.

Te, na podstawie cisej obserwacyi faktów wypro-

wadzone wnioski wskazuj socyalistycznym partyom

wspóczesnym, e urzeczywistnienie ich de jest nieda-

lekiem. Gromadzianom tak jak i innym ówczesnym
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socyalistycznym kierunkom wniosków tych brako. Ale

swem jasnem rozumieniem potrzeb ludowych, niezaleno-

ci swych myli, odwag w ich wypowiadaniu, sw nie-

kaman mioci do ludu, zasuyli gromadzianie, by pa-

mi o ich dziaalnoci wród nas nie zagina.
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